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PACKS DE ACESSÓRIOS
PACKS DE ACESSÓRIOS
RRP
Pack de Proteção para Ford Ranger
Conteúdos do pack:

2 571 484

334,00 €2

Tapetes de Borracha Moldados, dianteiros e traseiros (Finis 2208158)
.
Conjunto de 4, com contornos, logótipo Ranger e fixações no lado do condutor. As
extremidades elevadas permitem uma melhor proteção da alcatifa do piso do veículo,
impedindo a sua contaminação com terra, lama e humidade.
HDD* Capa de proteção do banco do condutor, em preto (Finis 2326848)
HDD* Capa de proteção do banco do passageiro, em preto (Finis 2326836)
HDD* Capa de proteção do banco traseiro (Finis 2326854)
Inclui material poliéster 210 resistente ao desgaste com camada de proteção em PVC
100% impermeável e à prova de fogo, e fio de elevada resistência para uma maior
durabilidade a longo prazo. Fabricado à medida para uma instalação perfeita e com um
elevado nível de qualidade no que diz respeito a durabilidade, desgaste e fratura. Fornece
uma proteção efetiva do tecido original do banco, por exemplo, contra a lama, água,
sujidade, gordura, óleo, tinta, pó, alimentos sólidos e bebidas. Pode ser facilmente limpo
através de escovagem, ou com um pano húmido e uma solução desinfetante suave. Ideal
para uma utilização comercial. Não recomendado para o transporte de animais de
estimação.
– <p>Cabina Dupla, exceto Raptor</p>

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pack Preto Mate para Ford Ranger
Conteúdos do pack:
Extensões de Guarda-Lamas EGR*, dianteiros e traseiros, preto mate (Finis 2487506)
Conjunto completo de 6 peças.

2 610 843

1 304,00 €2

• Largura: 39 mm
• Fácil instalação
• Não necessita de furação
• Fabricadas em plástico ABS resistente a raios UV, moldadas por processo de vácuo

Pickup Attitude* Kit de Proteção dos Farolins Traseiros, contorno em preto mate (Finis
2489889)
Elegantes proteções que ajudam a proteger os farolins traseiros contra a projeção de
gravilha e riscos, conjunto de 2.
• Material termoplástico ABS
• Fácil de instalar, inclui fita adesiva 3M

Pickup Attitude* Degrau retrátil, traseiro, em preto mate (Finis 2489893)
O degrau retrátil traseiro em T permite um acesso fácil e em segurança à plataforma de
carga quando se encontra estendido e pode ser recolhido de forma organizada por
debaixo do veículo quando não estiver a ser utilizado.
• É desdobrado e dobrado com o simples pressionar de um pé.
• Peso máximo suportado: 150 kg
• Aço revestido na cor preto
• Placa com superfície antiderrapante

– Disponíveis para as versões Limited e Wildtrak

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pack Transformer para Ford Ranger
O pack transformador combina a melhoria da estabilidade e do comportamento com
uma estética apelativa e confere ao seu veículo um visual robusto com uma maior largura
de eixos.
Conteúdos do pack:
Kit Eibach®* Pro-Spacer, espaçador de roda System 4, anodizado prateado (Finis
2457014 x 2)
Com os espaçadores de rodas instalados, o seu veículo aparenta uma maior largura pois
as rodas ficam à face das extremidades exteriores dos guarda-lamas, reforçando
significativamente o seu visual. Através do aumento da largura dos eixos, também é
obtido um melhor comportamento de condução combinado com uma maior
estabilidade, pois reduz o adornamento do chassis/carroçaria.

2 571 508

1 242,00 €2

• Espessura do espaçador de roda: 30 mm, aumento da largura do eixo : 60 mm
• Fabricado em liga de alumínio de elevada resistência.
• Encaixe perfeito e melhor equilibragem das rodas devido às reduzidas tolerâncias de
fabrico.
• Todas as aplicações testadas em ensaios de dureza e fadiga.
• Redução significativa do peso comparativamente aos espaçadores de jantes fabricados
em aço.
• Ideal para ser utilizado em combinação com o sistema de rebaixamento da suspensão
Eibach* Pro-Kit.
• Elevada proteção anticorrosão através de um processo especial de revestimento
(ensaio de pulverização de água salgada em conformidade com a norma DIN 50021).

Extensões de Guarda-Lamas EGR*, dianteiros e traseiros, preto mate (Finis 2487506)
Conjunto completo de 6 peças.
• Largura: 39 mm.
• É necessária a adaptação de peritos
• Não necessita de furação.
• Fabricadas em plástico ABS resistente a raios UV, moldadas por processo de vácuo.

Tampão do Cubo da Roda, cinza escuro (Finis 5341585 x 4) – Disponíveis para as versões
Limited e Wildtrak, excepto veículos com estacionamento paralelo assistido

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE
TRANSPORTE NO TEJADILHO
RRP
Thule®* Barras de tejadilho
Para satisfazer as suas necessidades de transporte, dispomos de barras de tejadilho que
se adaptam a um modelo específico Ford. São fornecidas com chaves para serem
trancadas e protegidas contra furto. As barras de tejadilho - se não forem montadas de
fábrica - são necessárias para a montagem de barras transversais de tejadilho
Alumínio, trancáveis, peso aproximadamente igual a 5 kg – <p>Para cabina RAP e cabina
dupla sem calhas de tejadilho instaladas de fábrica. Exceto Wildtrak. Capacidade
máxima de carga de 80 kg. Apenas disponível em combinação com o kit de instalação de
barras de tejadilho da Thule® e o kit base para suporte de barras de tejadilho 750 da
Thule® (conjunto de 4 bases para suporte de barras de tejadilho)</p>
Thule®* Barras Transversais de Tejadilho
Para satisfazer as suas necessidades de transporte produzimos as barras de tejadilho
para se adaptarem a um modelo específico Ford. São fornecidas com chaves para ser
trancada e protegida contra furto.
Alumínio, com fechadura, peso aproximado de 4.3 kg, capacidade de carga máxima de 75
kg – <p>Cabina simples e cabina dupla Wildtrak RAP com barras longitudinais do
tejadilho</p>
Thule®* Imobilizador de Carga 314
Estas fixações de carga móveis ajudam a proteger a sua valiosa carga nas barras de
tejadilho.
Evite que sua carga deslize com os batentes de carga móveis e ajustáveis de fácil
aderência. Com uma altura de 14,5 cm, para suporte base com perfil de trilho em T
G3* Kit de Porcas de Fixação
Porcas de fixação T G3 (4 peças) para fixar a mala de tejadilho nas barras de tejadilho em
alumínio.

G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 330, preto mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central, peso
de 10 kg, capacidade máxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma
grande estabilidade e proteção em todas as condições climatéricas. Compatível com
qualquer barra de transporte transversal com diâmetro de 33-90 mm/1.3"-3.55", requer
uma distância entre barras de transporte transversais de 570 mm/22.44" mín. e 840
mm/33.07" máx. Em função do modelo do veículo, a tampa do compartimento de
bagagens poderá tocar na mala de tejadilho quando for aberta, devido à projeção da
mala de tejadilho para além da barra transversal

1 582 847

211,00 €2

2 383 411

215,00 €2

1 513 390

32,00 €2

2 486 295

13,00 €2

2 191 625

290,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 370, preto mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central, peso
de 12 kg, capacidade máxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma
grande estabilidade e proteção em todas as condições climatéricas. Compatível com
qualquer barra de transporte transversal com diâmetro de 33-90 mm/1.3"-3.55", requer
uma distância entre barras de transporte transversais de 570 mm/22.44" mín. e 840
mm/33.07" máx. Em função do modelo do veículo, a tampa do compartimento de
bagagens poderá tocar na mala de tejadilho quando for aberta, devido à projeção da
mala de tejadilho para além da barra transversal
G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 390, preto mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central,
peso de 13 kg, capacidade máxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma
grande estabilidade e proteção em todas as condições climatéricas. Compatível com
qualquer barra de transporte transversal com diâmetro de 33-90 mm/1.3"-3.55", requer
uma distância entre barras de transporte transversais de 570 mm/22.44" mín. e 840
mm/33.07" máx. Em função do modelo do veículo, a tampa do compartimento de
bagagens poderá tocar na mala de tejadilho quando for aberta, devido à projeção da
mala de tejadilho para além da barra transversal
Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT Alpine, Aeroskin preto fosco
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 230 cm x 70 cm x 42.5 cm/218 cm x 59 cm x 37 cm,
volume: 420 l, peso: aprox. 19.4 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho
central. Características principais: design otimizado para o melhor aproveitamento do
espaço, melhor comportamento aerodinâmico e instalação no veículo. Fácil de instalar
graças ao extralargo e pré-instalado sistema de instalação rápida PowerClick. O indicador
de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado corretamente,
assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho fáceis em todas as
condições devido aos ergonómicos manípulos exteriores e aos elevadores de apoio da
tampa. O sistema SlideLock com funções de fecho e de abertura separados, tranca
automaticamente a tampa no lugar e indica quando a mala de tejadilho se encontra
corretamente fechada. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as
áreas da mala de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que
em função do modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora
da dimensão do tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de
bagagens quando for aberta

2 191 628

314,00 €2

2 191 632

303,00 €2

2 430 271

686,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT L, Aeroskin preto fosco
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, volume:
450 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 43 cm, peso: aprox.18.7 kg,
capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características principais:
montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O indicador de força
integrado emite um estalido quando o sistema é instalado corretamente, assegurando
uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho confortáveis graças ao LockKnob que
também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto Thule®*. A abertura dos dois lados
permite aceder facilmente a todas as áreas da mala de tejadilho, a partir de qualquer um
dos lados do veículo. Recordamos que em função do modelo do veículo, as malas de
tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do tejadilho e resultar no contacto
com a porta do compartimento de bagagens quando for aberta
Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT M, Aeroskin Preto fosco
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 175 cm x 82 cm x 45.5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
volume: 400 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 42 cm, peso:
aprox.16.4 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta
Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT S, Aeroskin preto fosco
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 139 cm x 89.5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
volume: 300 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 39 cm, peso:
aprox.14.3 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta

2 430 267

650,00 €2

2 430 265

591,00 €2

2 430 262

480,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Mala de Tejadilho Force XT Sport, Aeroskin preto fosco
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 190 cm x 63 cm x 42.5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
volume: 300 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 40 cm, peso:
aprox.14.7 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta
Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT XL, Aeroskin preto fosco
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
volume: 500 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 41 cm, peso:
aprox.21.3 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta
Thule®* Suporte para Bicicletas no Tejadilho FreeRide 532
Transporte a sua bicicleta para qualquer local com este suporte de bicicletas de tejadilho
universal e fácil de instalar.
Suporte para bicicletas estandar, adequado para quadros até 80 mm de diâmetro (oval
65 x 80 mm, redondos 22-70 mm), peso 3,5 kg, capacidade máxima de carga de 17 kg,
para todas as barras de tejadilho.

2 430 260

532,00 €2

2 430 269

739,00 €2

1 746 077

106,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Suporte para Caiaque no Tejadilho DockGrip 895
Solução inteligente que lhe permite transportar todo o equipamento que necessita para
explorar a linha costeira e cursos de água. O suporte adapta-se perfeitamente à forma do
caiaque. Com uma base de grandes dimensões e quatro suportes reguláveis de borracha,
protegem o casco , conjuntamente com cintas resistentes mantêm o caiaque firmemente
seguro durante o transporte.
O caiaque é colocado em 4 apoios articulados e revestidos com material macio, que
deslizam até à calha em T nas barras do tejadilho e se ajustam ao perfil da base do seu
caiaque. Fixado com 2 correias de fixação de carga ajustáveis e de elevada resistência,
com 400 cm de comprimento.

2 527 029

164,00 €2

• Protege o casco do caiaque com 4 esponjas almofadas flexíveis e grandes dimensões
• 2 apoios articulados integram uma alavanca de regulação do ângulo
• Compatível com uma ampla variedade de cascos
• Também adequado para pranchas de stand up paddle
• Acomoda caiaques e pranchas de paddle com até 90 cm de largura
• Inclui fixações em calha T para as barras do tejadilho
• As correias de fixação de carga incluem fechos revestidos para proteger o veículo
• Carga máxima admissível: 40 kg
• Peso: 3.1 kg

Thule®* Suporte para Esquis no Tejadilho Extensor do Pack Desportos de Neve 7325
A fixação perfeita para transportar o seu equipamento de desportos de inverno. O suporte
para esquis transporta confortavelmente até 8 pares de esquis ou 6 pranchas de
snowboard, dependendo do tipo de suporte selecionado.
Para 5 pares de esquis ou 2 pranchas de snowboard, suporte aerodinamico com funcio de
deslocamento para fora para carregar e descarregar facilmente, concebido para
transportar todos os tipos de esquis e pranchas de snowboard, com fechadura aplicada
aos esquis/pranchas de snowboard e barras do tejadilho, largura de carga de 62.5 cm,
mantm os esquis e as pranchas de snowboard fixos em segurana com braos de borracha
ultrassuave que agarram sem riscar a superficie, facil de abrir e fechar mesmo com luvas,
atraves de um boto de presso sobredimensionado, espacio acrescido no tejadilho para
esquis com fixadores de botas graas extensio incluida que levanta o suporte, para todos
os perfis de suporte utiliza veis, peso de 4.8 kg
Thule®* Suporte para Esquis no Tejadilho SnowPack 7326
A fixação perfeita para transportar o seu equipamento de desportos de inverno. O suporte
para esquis transporta confortavelmente até 8 pares de esquis ou 6 pranchas de
snowboard, dependendo do tipo de suporte selecionado.
Para 6 pares de esquis ou 4 snowboards, trancavel aos esquis/snowboards e barras de
tejadilho, com uma largura de transporte de 75 cm, ajustável em altura devido ao sistema
integrado de mola vertical, suporta os esquis e as snowboards em seguranca com braços
revestidos de borracha ultra macia que fixa sem riscar as superfícies, fácil de abrir e fechar
utilizando luvas através de um botão de pressão de grandes dimensões, maior espaço no
tejadilho para esquis com ligações elevadas graças ao suporte de extensão incluído que
eleva o suporte, para todos os perfis de barras do tejadilho compatíveis, peso de 4.8 kg

2 318 742

338,00 €2

2 117 636

285,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE
TRANSPORTE NA TRASEIRA
RRP
G3* Mala Bagageira GP, instalada no gancho de reboque
Criar ainda mais espaço de bagagem instalando o porta-bagagens e o porta-bagagens no
gancho de reboque.
A mala bagageira com design inteligente e Italiano para instalar no gancho de reboque
aumenta a capacidade de carga do seu veículo, inclui grelha em aço pintada e kit de
acessórios de fixação. Concebida especificamente para ser utilizada com o suporte da
mala bagageira (disponível separadamente).

2 559 660

518,00 €2

• Fecho antirroubo
• Abertura fácil
• Protegido contra raios UV e pintada na cor preto mate
• Inclui grelha de apoio em aço pintada
• Volume de carga m&#225;ximo: 340 litros
• Capacidade de carga máxima: 45 kg
• Peso: 12.8 kg (incluindo a grelha)
• Dimensões: 1310 x 610 x 680 mm (incluindo a grelha)
• Inclui as correias de fixação internas

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F14, para 1 bicicleta.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para instalar no gancho de
reboque, com capacidade para 1 bicicleta, braço de apoio da bicicleta compatível com
quadros de bibicletas em tubo redondo de diâmetro até 75 mm e tubo oval com
dimensões 75 x 45 mm. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros,
os suportes de bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente
dobrados. O porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também
são trancadas ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta,
também adequado para uma E-Bike. Peso aproximado de 9.9 kg, incluindo o adaptador
de 13 pinos. Dimensões: 1180 x 570 x 380 mm, dimensões quando dobrado: 610 x 200 x
500 mm. Carga vertical máxima: 30 kg para uma carga no gancho de reboque de 75 kg e
um Valor D de 6.7 kN, 33 kg para uma carga no gancho de reboque de 75 kg e um Valor D
de 5.3 kN, 30 kg para uma carga no gancho de reboque de 50 kg e um Valor D de 5.3 kN.
Máxima distância entre eixos da bicicleta: 1300 mm. Nota: O peso bruto aplicado ao
gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso
admissível do gancho de reboque.

2 474 454

428,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F24, para 2 bicicletas.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para instalar no gancho de
reboque, com capacidade para 2 bicicletas, braço de apoio da bicicleta compatível com
quadros de bibicletas em tubo redondo de diâmetro até 75 mm e tubo oval com
dimensões 75 x 45 mm. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros,
os suportes de bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente
dobrados. O porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também
são trancadas ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta,
também adequado para E-Bikes. Peso aproximado de 12 kg, incluindo o adaptador de 13
pinos. Dimensões: 1180 x 670 x 560 mm, dimensões quando dobrado: 610 x 200 x 600
mm. Carga vertical máxima: 60 kg para uma carga no gancho de reboque de 75 kg e um
Valor D de 6.7 kN, 38 kg para uma carga no gancho de reboque de 75 kg e um Valor D de
5.3 kN, 38 kg para uma carga no gancho de reboque de 50 kg e um Valor D de 5.3 kN.
Máxima distância entre eixos da bicicleta: 1300 mm. Nota: O peso bruto aplicado ao
gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso
admissível do gancho de reboque.
Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F34, para 3 bicicletas.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para instalar no gancho de
reboque, com capacidade para 3 bicicletas, braço de apoio da bicicleta compatível com
quadros de bibicletas em tubo redondo de diâmetro até 75 mm e tubo oval com
dimensões 75 x 45 mm, fechos ajustáveis com correias de grande comprimento para uma
fácil fixação das rodas. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros,
os suportes de bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente
dobrados. O porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também
são trancadas ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta,
também adequado para E-Bikes. Peso aproximado de 14.5 kg, incluindo o adaptador de 13
pinos. Dimensões: 1180 x 820 x 710 mm, dimensões quando dobrado: 610 x 200 x 750
mm. Carga vertical máxima: 54 kg para uma carga no gancho de reboque de 75 kg e um
Valor D de 6.7 kN, 35.5 kg para uma carga no gancho de reboque de 75 kg e um Valor D de
6.7 kN, não é permitido um Valor D inferior a 6.7 kN ou uma carga no gancho de reboque
inferior a 50 kg. Máxima distância entre eixos da bicicleta: 1300 mm. Nota: O peso bruto
aplicado ao gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não deverá
exceder o peso admissível do gancho de reboque.

2 474 456

549,00 €2

2 474 458

665,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro I21, para 2 bicicletas, inclinável 60º.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para montagem no gancho de
reboque, com capacidade para 2 bicicletas, sistema inteligente de inclinação através de
pedal para um fácil acesso ao compartimento de bagagens mesmo com as bicicletas
carregadas. Inclui novo sistema de fixação iQ sem alavanca, que torna o manuseamento
do porta-bicicletas ainda mais fácil, braço de suporte da bicicleta apropriado para
quadros de bicicleta em tubo redondo de até 75 mm de diâmetro e tubo oval de até 75 x
45 mm. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros, os suportes de
bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente dobrados. O
porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também são trancadas
ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta, também adequado
para E-Bikes. Peso aproximado de 13 kg, incluindo o adaptador de 13 pinos. Dimensões:
118 x 69 x 56 cm, dimensões quando dobrado: 61 x 20 x 60 cm. Carga vertical: 37 kg a
partir de Valor D de 5.3 kN, 60 kg a partir de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto
aplicado ao gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não deverá
exceder o peso admissível do gancho de reboque.
Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro I21, para 2 bicicletas, inclinável 90º.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Suporte montado no engate de reboque muito confortável com características altamente
inovadoras que tiram o máximo partido das suas necessidades de transporte de
bicicletas. O menor e mais leve rack dobrável que a Uebler já desenvolveu inclui um
prendedor iQ completamente novo e sem alavanca, o que facilita ainda mais o manuseio.
E como também é inclinável em 90 graus, o acesso espaçoso ao compartimento de carga
com bicicletas montadas não é mais para se preocupar. Sendo um vencedor de vários
testes, a série i da Uebler representa segurança, qualidade do produto e capacidade de
carga. Possui sistema de dobragem patenteado para um tamanho de armazenamento
muito compacto, construção inteligente e leve, fecho iQ patenteado e sem alavanca,
espaçador removível com dispositivo anti-roubo e suportes de quadro de bicicleta
removíveis. Fácil de dobrar usando a alavanca do pé, ideal para e-bikes, braço de bicicleta
adequado para quadros de bicicleta até um diâmetro de 75 mm redondo e oval de 75 x 45
mm. O transportador pode ser travado na barra de reboque e as bicicletas também
podem ser travadas no transportador, máx. Capacidade de carga de 30 kg para cada
bicicleta, peso de aproximadamente 13 kg, incluindo adaptador de 13 pinos. Tamanho:
1180 x 690 x 560 mm, tamanho dobrado: 610 x 200 x 600 mm. Carga vertical máxima 60
kg a partir de 75 kg de carga de engate e um valor D de 6,7 kN, 37 kg sob uma carga de
engate de 75 kg e um valor D de 6,7 kN, 37 kg de uma carga de engate de 50 kg e um Valor
D de 5,3 kN. Máx. distância do cubo da roda de bicicleta: 1300 mm. Observe: O peso bruto
montado na barra de reboque (peso do produto acessório e sua carga juntos) não pode
exceder o limite de peso do nariz permitido. Tome cuidado ao inclinar o suporte com
bicicletas carregadas. Partes salientes, como o guidão, podem tocar o chão e ser
danificadas. Por favor, tome as precauções de segurança necessárias.

2 241 803

749,00 €2

2 603 910

812,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro I31, para 3 bicicletas, inclinável 60º.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para montagem no gancho de
reboque, com capacidade para 3 bicicletas, sistema inteligente de inclinação através de
pedal para um fácil acesso ao compartimento de bagagens mesmo com as bicicletas
carregadas. Inclui novo sistema de fixação iQ sem alavanca, que torna o manuseamento
do porta-bicicletas ainda mais fácil, braço de suporte da bicicleta apropriado para
quadros de bicicleta em tubo redondo de até 75 mm de diâmetro e tubo oval de até 75 x
45 mm. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros, os suportes de
bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente dobrados. O
porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também são trancadas
ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta, também adequado
para E-Bikes. Peso aproximado de 13 kg, incluindo o adaptador de 13 pinos. Dimensões:
118 x 84 x 71 cm, dimensões quando dobrado: 61 x 21 x 76 cm. Carga vertical: 75 kg a partir
de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do
acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso admissível do gancho de
reboque.
Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro X21-S, adequado apra 2 bicicletas, inclinável 60º.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas de pequenas dimensões e baixo peso, de instalação no gancho de
reboque, com capacidade para 2 bicicletas, inclinação inteligente com pedal para o
acesso fácil à bagageira, mesmo com bicicletas carregadas, braços de suporte
apropriados para quadros de bicicletas tubulares de 75 mm de diâmetro e ovais de
dimensões 75 x 45 mm, fechos ajustáveis com longas correias para o aperto fácil das
rodas, a grande distância entre as bases das rodas permitem transportar bicicletas com
uma grande distância entre-eixos, sem risco de ocorréncia de danos (máx. 127 cm).
Devido ao seu sistema de dobragem patenteado, as luzes de presença traseiras, os
suportes de bicicletas e a estrutura de suporte, podem ser fácil e completamente
armazenados em segundos, com fechadura incluída, 30 kg de capacidade de carga para
cada bicicleta, também apropriado para E-Bikes, de aproximadamente 13.5 kg de peso,
incluindo adaptador de 13 pinos. Dimensões: 77 x 119 x 64 mm, dimenões quando
dobrado: 24 x 63 x 64 mm. Carga vertical: 36 kg a partir de Valor D de 5.3 kN, 60 kg a
partir de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do
acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso admissível do gancho de
reboque.

2 241 805

891,00 €2

1 948 382

681,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro X31-S, adequado para 3 bicicletas, inclinável 60º.
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas muito pequeno e leve montado em barra de reboque para 3 bicicletas,
inclinação inteligente do pedal para fácil acesso ao tronco mesmo com as bicicletas
carregadas permitindo fácil acesso ao compartimento de carga, braço da bicicleta
adequado para quadros de bicicletas até um diâmetro de 75 mm redondo e 75 x 45 mm
oval. Devido ao seu sistema patenteado de luzes traseiras dobráveis, os suportes de
bicicletas e o quadro de apoio podem ser fácil e completamente dobrados, o suporte é
bloqueável à barra de reboque e as bicicletas são também bloqueáveis ao suporte,
capacidade de carga de 30 kg para cada bicicleta, também adequado para bicicletas EBikes, 16,5 kg de peso, incluindo o adaptador de 13 pinos. Tamanho: 770 x 1190 x 790 mm,
tamanho dobrado: 240 x 630 x 790 mm. Carga vertical máxima 54 kg a partir de 75 kg de
carga em barra de reboque e um valor D de 6,7 kN, 34 kg sob uma carga em barra de
reboque de 75 kg e um valor D de 6,7 kN, sob um valor D de 6,7 kN ou uma carga em barra
de reboque inferior a 50 kg não admissível. Distância máxima do cubo da roda da
bicicleta: 1300 mm. Atenção: O peso bruto montado na barra de reboque (peso do
produto acessório e a sua carga em conjunto) não é permitido exceder o limite permitido
de peso do nariz
Uebler* Saco de Transporte para porta-bicicletas traseiro I21 Uebler.
O saco de transporte permite manusear a arrumar facilmente. Este acessório é
extremamente útil para o seu porta-bicicletas Uebler.
Para o armazenamento limpo e proteção do porta-bicicletas de transporte na traseira,
quando não está em utilização.
Uebler* Saco de Transporte para porta-bicicletas traseiro I31 Uebler.
O saco de transporte permite manusear a arrumar facilmente. Este acessório é
extremamente útil para o seu porta-bicicletas Uebler.
Para o armazenamento limpo e proteção do porta-bicicletas de transporte na traseira,
quando não está em utilização.
Uebler* Saco de Transporte para suportes de bicicleta na traseira Uebler X31-S e F32
O saco de transporte permite manusear a arrumar facilmente. Este acessório é
extremamente útil para o seu porta-bicicletas Uebler.
Para proteger e armazenar o suporte de bicicletas traseiro, quando não está a ser
utilizado
Uebler* Saco de Transporte para suportes de bicicletas na traseira Uebler X21-S e
F22
O saco de transporte permite manusear a arrumar facilmente. Este acessório é
extremamente útil para o seu porta-bicicletas Uebler.
Para proteger e armazenar o suporte de bicicletas traseiro, quando não está a ser
utilizado

1 948 383

823,00 €2

2 474 447

74,00 €2

2 474 452

85,00 €2

1 948 381

65,00 €2

1 948 380

60,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Suporte da Mala Bagageira Para instalar no gancho de reboque
Criar ainda mais espaço de bagagem instalando o porta-bagagens e o porta-bagagens no
gancho de reboque.
Suporte da mala bagageira para instalação no gancho de reboque, concebido
especificamente para ser utilizado com a mala bagageira G3 (disponível
separadamente).

2 559 650

482,00 €2

• Sistema de ibertação rápida na esfera do gancho de reboque
• A funcionalidade de inclinação fácil permite abrir a porta do compartimento de
bagagens do veículo sem remover o suporte da mala bagageira
• Material: aço inoxidável com pintura resistente a riscos
• Cor: preto carvão
• Inclui barra de luz traseira com ficha de 13 terminais
• Dimensões: 1080 x 730 x 680 mm
• Capacidade de carga máxima: 60 kg
• Peso: 13.6 kg

Mottez* Suporte de Esquis e Snowboards Para instalar no gancho de reboque
O suporte de esquis e de pranchas de snowboard instalado no gancho de reboque é
rebatível, fácil de manusear e foi concebido para transportar em segurança o seu
equipamento de desportos de inverno - precisamente o equipamento de que necessita
para partir rumo às pistas de esqui!
Capacidade para 6 pares de esquis, ou 4 pares de esquis e 1 snowboard, ou 2 pares de
esquis e 2 snowboards. Um sistema de encaixe rápido permite instalar o suporte de
esquis e snowboards no gancho de reboque sem utilizar quaisquer ferramentas. O
suporte de esquis e snowboards pode ser trancado ao gancho de reboque e os esquis e as
snowboards podem ser trancados ao suporte de esquis e snowboards.

2 483 279

347,00 €2

• Rebatível para permitir o acesso à bagageira
• Concebido para transportar todo o tipo de esquis e snowboards
• Os esquis e as snowboards podem ser acedidos facilmente
• Revestimento com pintura eletrostática e termo-endurecida para uma proteção
anticorrosão
• Esquis e snowboards dispostos lateralmente para favorecer a aerodinâmica
• Peso: 19 kg
• Carga máxima admissível: 30 kg

TRANSPORTE
GANCHO DE REBOQUE
RRP
Brink®* Gancho de Reboque Fixo
Os ganchos de reboque fixos são uma forma de acoplamento seguro do atrelado e são
totalmente compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford. Permanentemente acoplado
ao seu veículo, está sempre disponível para as ocasiões.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo. Permite a activação do
controlo da oscilação do reboque através do controlo electrónico da estabilidade de série.
– Para séries XL e XLT

1 785 391

545,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Brink®* Gancho de Reboque Fixo
Os ganchos de reboque fixos são uma forma de acoplamento seguro do atrelado e são
totalmente compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford. Permanentemente acoplado
ao seu veículo, está sempre disponível para as ocasiões.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo. Permite a activação do
controlo da oscilação do reboque através do controlo electrónico da estabilidade de série.
– Para Ranger Limited e Wildtrack

1 785 390

545,00 €1

TRANSPORTE
SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERIORES
RRP
4pets®* Acessório ISOFIX Caree para jaulas de transporte Caree
O transporte dos seus animais de estimação é agora mais seguro e fácil com este
acessório Caree ISOFIX.
Fixação confortável e flexível da sua jaula de transporte Caree no ponto de fixação ISOFIX
de qualquer banco no seu veículo. Para o transporte de gatos e cães mais pequenos até
um peso de 8 kg.
4pets®* Almofada de Banco de Substituição Caree para jaulas de transporte Caree
em Cinza Azulado
Transporte luxuosamente os animais de estimação da sua família com esta almofada de
banco Caree de elevada qualidade.
A sua almofada original está danificada ou necessita de uma limpeza geral?
Simplesmente substitua-a por uma nova e mantenha a mobilidade com o seu animal de
estimação
4pets®* Almofada de Banco de Substituição Caree para jaulas de transporte Caree
em cor Pérola Cinza
Transporte luxuosamente os animais de estimação da sua família com esta almofada de
banco Caree de elevada qualidade.
A sua almofada original está danificada ou necessita de uma limpeza geral?
Simplesmente substitua-a por uma nova e mantenha a mobilidade com o seu animal de
estimação

2 461 044

57,00 €2

2 461 207

49,00 €2

2 461 209

49,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Jaula de Transporte Caree Para transportar cães e gatos e ser fixada em
qualquer banco de passageiro, na cor Cinza Azulado
Permita que viagem em conforto, no banco ou no compartimento de bagagens. Esta jaula
de transporte Caree mantém o seu fiel amigo em segurança durante a viagem.
Solução de transporte inovadora e segura para cães e gatos com um peso de até 8 kg.
Especialmente desenvolvida para uma instalação perfeita em qualquer banco do veículo
e para um transporte confortável do seu animal de estimação. Design atrativo e fabricada
com materiais robustos de elevada qualidade. Pode ser instalada facilmente e em
segurança em qualquer banco, quer através do cinto de segurança, quer através do
sistema de fixação ISOFIX disponível como opção. Testada pela TÜV Süd na Alemanha
de acordo com as mais recentes e exigentes normas de qualidade da indústria
automóvel, incluindo testes de colisão e de toxicidade de materiais. Características
principais: Fecho fácil "Pull & Klick" manuseado apenas com uma mão para abrir e fechar
a jaula, secção traseira moldável para a perfeita integração em qualquer banco do
veículo, pegas dianteira e traseira para um fácil manuseamento da jaula, revestimento
interior removível de duas peças – lavável a 40 °C, acolchoamento dianteiro articulado
para ocultação e proteção contra impacto, guia do cinto de segurança para instalação
rápida "Fixlock“, compatibilidade com sistema ISOFIX. Almofadas do banco de
substituição na cor original disponíveis como acessório opcional
Suporte para Guarda-Chuva
Com este útil acessório o seu guarda-chuva está sempre no lugar certo quando é preciso!
Prática arrumação para mini guarda-chuva, pode fixar a caixa com parafusos ou fita
Velcro® em qualquer espaço

2 460 886

368,00 €2

1 524 823

44,00 €2

TRANSPORTE
ACESSÓRIOS DOS ESPAÇOS DE
ARRUMAÇÃO
RRP
RIVAL* Amortecedor da Porta da Retaguarda com função de abertura suave
O amortecedor hidráulico permite baixar facilmente e em segurança a porta traseira.
Durante a abertura, o amortecedor absorve a força negativa, permitindo assim, um fecho
lento e seguro, em vez de cair abruptamente.
Permite uma abertura confortável e suave sem necessidade de utilizar as mãos. Fornece
uma segurança acrescida através da proteção contra uma operação descuidada,
evitando danos nas dobradiças. Por favor observe: reduz a capacidade de carga da porta
da retaguarda de 220 kg para 200 kg máx.

2 486 297

97,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.

2 490 224

1 399,00 €1

• 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

Caixa de Arrumação Dobrável tecido preto, com logótipo oval branco Ford em
ambos os lados
Aceder a uma caneta ou a um cabo de carregamento de telemóvel é agora mais fácil com
o Organizador Dobrável, que lhe permite manter os seus objetos pessoais importantes
organizados.
Solução prática de arrumação para ser fiaxada ao banco do passageiro dianteiro ou à fila
de bancos traseiros. Inclui função de fixação com o cinto de segurança para uma
instalação em segurança durante as viagens. É também dobrável para permitir a sua
arrumação quando não estiver a ser utilizada. Dimensões: 450 mm x 320 mm x 190 mm
Caixa de Transporte Dobrável tecido preto, com logótipo oval branco Ford em
ambos os lados
Esta inteligente Caixa de Transporte Dobrável permite-lhe fixar os objetos transportados
no compartimento de carga e mantê-los em segurança e organizados.
Solução prática de arrumação para o compartimento de carga do seu veículo. É também
dobrável para permitir a sua arrumação quando não estiver a ser utilizada. Dimensões:
475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 825

40,00 €2

2 470 827

30,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mountain Top®* Cobertura de Lona em cor preto.
Proteja efetivamente o seu equipamento e pertences da chuva e do pó no
compartimento de carga com esta robusta cobertura de lona.
A cobertura de lona é fixada na secção dianteira com um sistema de fixação de
segurança, sendo fixada às resistentes calhas laterais de alumínio de baixo peso através
de presilhas de velcro e de fechos de encaixe ao perfil traseiro para cobrir todo o
compartimento de carga. O manípulo de libertação por debaixo da cobertura fica então
ocultado através do fecho e trancamento da porta traseira, que mantém o seu
compartimento de carga protegido.

2 501 492

615,00 €1

• Impermeável.
• Fabricada em vinil de qualidade naval.
• Durável, resistente ao desgaste e aos raios UV.
• A suave operação de enrolamento permite o acesso total ao compartimento de carga.
• As barras integradas impedem a infiltração da água da chuva na superfície.
• Não necessita de furação. Fácil instalação utilizando o sistema de fecho.
Para cabina dupla sem barras desportivas, exceto Wildtrak e Raptor.
Mountain Top®* Cobertura de Lona em cor preto.
Proteja efetivamente o seu equipamento e pertences da chuva e do pó no
compartimento de carga com esta robusta cobertura de lona.
A cobertura de lona é fixada na secção dianteira com um sistema de fixação de
segurança, sendo fixada às resistentes calhas laterais de alumínio de baixo peso através
de presilhas de velcro e de fechos de encaixe ao perfil traseiro para cobrir todo o
compartimento de carga. O manípulo de libertação por debaixo da cobertura fica então
ocultado através do fecho e trancamento da porta traseira, que mantém o seu
compartimento de carga protegido.

2 501 483

641,00 €1

• Impermeável.
• Fabricada em vinil de qualidade naval.
• Durável, resistente ao desgaste e aos raios UV.
• A suave operação de enrolamento permite o acesso total ao compartimento de carga.
• As barras integradas impedem a infiltração da água da chuva na superfície.
• Não necessita de furação. Fácil instalação utilizando o sistema de fecho.
Para cabina Rap com barras desportivas, exceto Wildtrak e Raptor.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mountain Top®* Cobertura de Lona em cor preto.
Proteja efetivamente o seu equipamento e pertences da chuva e do pó no
compartimento de carga com esta robusta cobertura de lona.
A cobertura de lona é fixada na secção dianteira com um sistema de fixação de
segurança, sendo fixada às resistentes calhas laterais de alumínio de baixo peso através
de presilhas de velcro e de fechos de encaixe ao perfil traseiro para cobrir todo o
compartimento de carga. O manípulo de libertação por debaixo da cobertura fica então
ocultado através do fecho e trancamento da porta traseira, que mantém o seu
compartimento de carga protegido.

2 501 486

641,00 €1

• Impermeável.
• Fabricada em vinil de qualidade naval.
• Durável, resistente ao desgaste e aos raios UV.
• A suave operação de enrolamento permite o acesso total ao compartimento de carga.
• As barras integradas impedem a infiltração da água da chuva na superfície.
• Não necessita de furação. Fácil instalação utilizando o sistema de fecho.
Para cabina Rap sem barras desportivas, exceto Wildtrak e Raptor.
Mountain Top®* Cobertura de Lona em cor preto.
Proteja efetivamente o seu equipamento e pertences da chuva e do pó no
compartimento de carga com esta robusta cobertura de lona.
A cobertura de lona é fixada na secção dianteira com um sistema de fixação de
segurança, sendo fixada às resistentes calhas laterais de alumínio de baixo peso através
de presilhas de velcro e de fechos de encaixe ao perfil traseiro para cobrir todo o
compartimento de carga. O manípulo de libertação por debaixo da cobertura fica então
ocultado através do fecho e trancamento da porta traseira, que mantém o seu
compartimento de carga protegido.

2 501 488

615,00 €1

• Impermeável.
• Fabricada em vinil de qualidade naval.
• Durável, resistente ao desgaste e aos raios UV.
• A suave operação de enrolamento permite o acesso total ao compartimento de carga.
• As barras integradas impedem a infiltração da água da chuva na superfície.
• Não necessita de furação. Fácil instalação utilizando o sistema de fecho.
Para cabina dupla com barras desportivas, exceto Wildtrak e Raptor.
Cobertura enrolável (retrátil) em cor preto.
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construção durável a partir de alumínio extrudido ultra-resistente. Possui um mecanismo
de bloqueio de alta qualidade para fixar completamente a área de carga e proteger as
suas ferramentas e equipamento. Também compatível com travessas (disponível
separadamente) – Para a versão Wildtrak de Cabina Dupla Não disponível em
combinação com o forro da caixa de carga.
Cobertura enrolável (retrátil) tipo rolo, prateada
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construção durável a partir de alumínio extrudido ultra-resistente. Possui um mecanismo
de fecho de alta qualidade para fixar completamente a área de carga e proteger as suas
ferramentas e equipamento. Também compatível com travessas (disponível
separadamente) – Wildtrack de cabine dupla sem protectores de bordo de caixa de
carga. Não em combinação com Spray-on Bedliner.

2 353 518

2 827,00 €1

2 315 767

2 400,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

21

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

Cobertura enrolável (retrátil) tipo rolo, Silver
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construção durável a partir de alumínio extrudido ultra-resistente. Possui um mecanismo
de fecho de alta qualidade para fixar completamente a área de carga e proteger as suas
ferramentas e equipamento. Também compatível com travessas (disponível
separadamente) – Cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor. Kit adaptador adicional de
barras desportivas Mountain Top® necessário para veículos com barra desportiva
montada de fábrica. A divisória de segurança tem de ser removida permanentemente
quando se instala o patinador. Não em combinação com Spray-on Bedliner.
Cobertura enrolável (retrátil) tipo rolo, Silver
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construção durável a partir de alumínio extrudido ultra-resistente. Possui um mecanismo
de fecho de alta qualidade para fixar completamente a área de carga e proteger as suas
ferramentas e equipamento. Também compatível com travessas (disponível
separadamente) – Cabina RAP, excepto Wildtrak e Raptor. Kit adaptador adicional de
barras desportivas Mountain Top® necessário para veículos com barra desportiva
montada de fábrica. A divisória de segurança tem de ser removida permanentemente
quando se instala o patinador. Não em combinação com Spray-on Bedliner.
Cobertura enrolável (retrátil) tipo rolo, Silver
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construção durável a partir de alumínio extrudido ultra-resistente. Possui um mecanismo
de fecho de alta qualidade para fixar completamente a área de carga e proteger as suas
ferramentas e equipamento. Também compatível com travessas (disponível
separadamente) – Cabina RAP, apenas para Wildtrak. Não em combinação com a Sprayon Bedliner.
Cobertura rígida com vidros laterais, cor azul Lightning
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 410 198

2 400,00 €1

2 410 196

2 537,00 €1

2 410 193

2 314,00 €1

2 493 827

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira com vidro escurecido e tela de desembaciamento
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
proteções das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida com vidros laterais, cor branco Frozen
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 841

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com maquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Raptor, para veículos sem barras desportivas, protectores das
extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona
Cobertura rígida com vidros laterais, cor cinza Mar
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 839

2 644,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil instalação com os 6 G-clamps
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Raptor, para veículos sem barras desportivas, protectores das
extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida com vidros laterais, cor prata Diffused
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 831

2 644,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil instalação com os 6 G-clamps
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
protectores das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona
Cobertura rígida com vidros laterais, cor prata Moondust
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 835

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira com vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Raptor, para veículos sem barras desportivas, proteções das
extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida com vidros laterais, cor prata Moondust
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 919

3 078,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira de vidrio escuro
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
<p>Para cabina RAP, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
proteções das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona</p>
Cobertura rígida com vidros laterais, cor preto Agate
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 581 679

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira com vidro escurecido e tela de desembaciamento
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Raptor, para veículos sem barras desportivas, proteções das
extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida com vidros laterais, cor Preto Mate
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformado a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
duplas são unidas, resultando em uma capota rígida à prova de intempéries, sem juntas,
sem ferrugem, forte, durável e leve, com acabamento em tinta brilhante impecável.

2 581 677

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Raptor, para veículos sem barras desportivas, proteções das
extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona
Cobertura rígida com vidros laterais, cor preto Shadow
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 815

2 644,00 €1

• NENHUMA PERFURAÇÃO NECESSÁRIA, FÁCIL INSTALAÇÃO USANDO G-CLAMPS DE 6
PONTOS
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma f&#225;cil instala&#231;&#227;o
• Interior com revestimento isolado, lav&#225;vel com m&#225;quina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventila&#231;&#227;o
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do ve&#237;culo
Para Cabine Dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra esportiva,
protetores de borda, descanso de carga e tampa do tonneau

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida com vidros laterais, cor vermelho Colorado
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 833

2 644,00 €1

• N&#227;o necessita de fura&#231;&#227;o, sendo facilmente instalada utilizando os 6
grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma f&#225;cil instala&#231;&#227;o
• Interior com revestimento isolado, lav&#225;vel com m&#225;quina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventila&#231;&#227;o
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do ve&#237;culo
Para cabina dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
protectores das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona
Cobertura rígida com vidros laterais, cor vermelho Copper
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 837

2 644,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil instalação com os 6 G-clamps
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira em vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
protectores das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida com vidros laterais, cor vermelho Race
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 581 675

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira com vidro escurecido
• Vidros laterais escurecidos com um vidro basculante
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
Para cabina dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
proteções das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona
Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor branco congelado.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 166 917

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

28

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor Cinzento Mar (cinzento
escuro).
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 166 915

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.
Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor Oyster Silver Metallic.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 166 906

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor Prata Moondust.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 166 925

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.
Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor prata.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 216 669

2 932,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor Shadow Black Metallic.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 200 008

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior LED
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.
Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor vermelho Colorado.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 166 921

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior LED
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Cobertura rígida com vidros laterais, em cor vermelho Copper.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 166 909

3 396,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior LED
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
• Janelas laterais escurecidas com um vidro pop-out de um quarto de vidro.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.
Pickup Attitude* Cobertura rígida Fleet Runner, branca
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Cobertura rígida em fibra de vidro com 3 portas basculantes: 2 portas laterais planas
fabricadas em fibra, 1 porta traseira fabricada em fibra de vidro escurecida e um vidro
deslizante lateral da cabina.

2 489 426

3 945,00 €1

• Fecho central em todas as 3 portas ativado com a chave original do veículo
• Cablagem específica para o fecho central e 3ª luz de stop integrada
• Puxador exterior em todas as 3 portas e um puxador interior na porta traseira
• Revestimento interior em feltro
• Dimensões: 1720 x 640 x 1690 mm (C x L x A)
• Peso: 79 kg
<p>Para cabina dupla</p>
Pickup Attitude* Cobertura rígida Fleet Runner, branca
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Cobertura rígida em fibra de vidro com 3 portas basculantes: 2 portas laterais planas
fabricadas em fibra, 1 porta traseira fabricada em fibra de vidro escurecida e um vidro
deslizante lateral da cabina.

2 489 417

4 036,00 €1

• Fecho central em todas as 3 portas ativado com a chave original do veículo
• Cablagem específica para o fecho central e 3ª luz de stop integrada
• Puxador exterior em todas as 3 portas e um puxador interior na porta traseira
• Revestimento interior em feltro
• Dimensões: 1720 x 640 x 2000 mm (C x L x A)
• Peso: 85 kg
<p>Para cabina RAP</p>

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Cobertura rígida Fleet Runner, em preto mate
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Cobertura rígida em fibra de vidro com 3 portas basculantes: 2 portas laterais planas
fabricadas em fibra, 1 porta traseira fabricada em fibra de vidro escurecida e um vidro
deslizante lateral da cabina.

2 489 428

3 959,00 €1

• Fecho central em todas as 3 portas ativado com a chave original do veículo
• Cablagem específica para o fecho central e 3ª luz de stop integrada
• Puxador exterior em todas as 3 portas e um puxador interior na porta traseira
• Revestimento interior em feltro
• Dimensões: 1720 x 640 x 1690 mm (C x L x A)
• Peso: 79 kg
<p>Para cabina dupla</p>
Pickup Attitude* Cobertura rígida Fleet Runner, em preto mate
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Cobertura rígida em fibra de vidro com 3 portas basculantes: 2 portas laterais planas
fabricadas em fibra, 1 porta traseira fabricada em fibra de vidro escurecida e um vidro
deslizante lateral da cabina.

2 489 419

4 053,00 €1

• Fecho central em todas as 3 portas ativado com a chave original do veículo
• Cablagem específica para o fecho central e 3ª luz de stop integrada
• Puxador exterior em todas as 3 portas e um puxador interior na porta traseira
• Revestimento interior em feltro
• Dimensões: 1720 x 640 x 2000 mm (C x L x A)
• Peso: 85 kg
<p>Para cabina RAP</p>
Cobertura rígida sem vidros laterais, cor prata Moondust
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 917

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira com vidro escurecido
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
<p>Para cabina dupla, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
proteções das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona</p>

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura rígida sem vidros laterais, cor prata Moondust
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Moldagem a quente a partir de uma única peça de plástico ABS 100 % reciclável, duas
chapas são coladas, resultando numa cobertura rígida à prova de água, sem juntas, livre
de oxidação, leve e ao mesmo tempo resistente, com acabamento brilhante.

2 493 921

2 644,00 €1

• Não necessita de furação, sendo facilmente instalada utilizando os 6 grampos G
• Terceira luz de stop em LED
• Luz interior em LED
• Cablagem "plug and play" para uma fácil instalação
• Interior com revestimento isolado, lavável com máquina de lavagem a jato
• Vidro superior deslizante para permitir a ventilação
• Porta traseira com vidro escurecido
• Fecho central operado com a chave de comando do veículo
<p>Para cabina RAP, exceto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barras desportivas,
proteções das extremidades da caixa de carga, suporte de carga e cobertura de lona</p>
Aeroklas* Cobertura rígida sem vidros laterais, em cor prata.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 216 677

2 614,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz de travagem traseira de alto nível de chumbo.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Cobertura rígida sem vidros laterais, em cor prata.
As coberturas rígidas originais Ford convertem rapidamente a área de carga do seu Ford
Ranger num compartimento de carga estilo Wagon totalmente protegido, com vidros.
Uma montagem perfeita garantida.
Termoformadas a partir de uma única peça de plástico ABS 100% reciclável, as peles
gémeas são coladas umas às outras, resultando numa tinta resistente às intempéries,
sem juntas, sem ferrugem, forte, durável mas leve, com acabamento numa tinta brilhante
e sem falhas.

2 216 673

2 525,00 €1

• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Sem necessidade de perfuração, fácil de montar utilizando braçadeiras de 6 pontos de
fixação.
• Luz interior conduzida.
• Feixe de cabos plug and play para fácil instalação.
• Interior lavável a jacto com forro isolado.
• Janela de anteparo deslizante para ventilação.
• Porta traseira de vidro escurecido.
Para cabina dupla, excepto Wildtrak e Raptor, para veículos sem barra desportiva,
protectores de extremidades, descanso da carga e cobertura de tonneau.
Cobertura Rígida Moondust Silver
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura rígida
extremamente resistente e prática, com mecanismo de dobradiça.
Cobertura rígida integral com tampa de fácil elevação. Pode ser pintada em qualquer cor
da carroçaria.

2 493 291

2 626,00 €1

• Sistema de trancamento de vários pontos com 2 chaves
• Luz interior LED integrada
• A cobertura abre a 45° com o auxílio de 2 poderosos amortecedores a gás
• Fabricada em dupla camada de plástico ABS rígido e de de elevada resistência
• Vedante de borracha em neoprene resistente às condições meteorológicas
• Não necessita de furação, sendo instalada através do simples sistema de fixação
• Permite reduzir o consumo de combustível através da redução do arrasto aerodinâmico
do compartimento de carga (resistência ao deslocamento do ar)
• Compatível com ou sem barra desportiva original
• Remoção fácil para o caso em que seja necessário transportar cargas de elevado
volume
• Mantém o visual 'pick-up' do seu modelo Ranger
Cabina Dupla, exceto Wildtrak Thunder e Raptor
EGR* Cobertura Rígida rígida, com calhas
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura rígida
extremamente resistente e prática, com mecanismo de dobradiça.
Alumínio, com fixação, design de uma só peça, peso aprox. 18 kg, testada e aprovada para
suportar uma carga máxima de até 50 kg. A carga pode ser fixada facilmente com cintas
de amarração às calhas laterais. As calhas laterais são compatíveis com os acessórios da
caixa do tejadilho standard, podendo ser apertados nas calhas. Inclui um mecanismo de
dobradiça de libertação rápida para uma fácil desmontagem. Os suportes de fixação
permanecem nas calhas do compartimento de carga quando a cobertura de lona é
desmontada

1 882 091

1 577,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura Rígida Sistema de 3 peças, Moondust Silver
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura rígida
extremamente resistente e prática, com mecanismo de dobradiça.
A cobertura rígida é articulada numa estrutura em alumínio de elevada resistência com
sistema de calhas laterais integrado para fixar a carga transportada. Esta é fornecida com
uma divisória deslizante do compartimento de carga mas também pode ser utilizada para
outros acessórios do compartimento de carga. A cobertura rígida pode ser pintada com a
cor da carroçaria.

2 496 497

6 198,00 €1

• Fabricada em plástico ABS de baixo peso e elevada resistência e em alumínio
• 2 calhas T integradas para fixar as barras de tejadilho e transportar bicicletas ou outros
objetos no topo da cobertura rígida
• Capacidade de carga máxima de 75 kg graças à estrutura em alumínio de elevada
resistência
• O sistema de libertação rápida permite remover a cobertura rígida rapidamente
• Compatível com ou sem barra desportiva (a barra desportiva pode ser fixada
diretamente à cobertura)
• A sua estrutura envolvente fornece proteção e impede a infiltração de água
• A cobertura abre com o auxílio de 2 poderosos amortecedores a gás
• Luz interior integrada
• O fecho da cobertura está integrado no sistema de fecho central do veículo
• Manípulo traseiro ergonómico com fechadura
• Fácil instalação, não necessita de furação
• Permite reduzir o consumo de combustível através da redução do arrasto aerodinâmico
do compartimento de carga (resistência ao deslocamento do ar)
• Mantém o visual 'pick-up' do seu modelo Ranger
Cabina Dupla, exceto Wildtrak Thunder e Raptor
Pickup Attitude* Degrau Retrátil traseiro
Aceda facilmente à plataforma de carga do seu veículo enquanto carrega e descarrega,
utilizando o degrau traseiro retrátil.
O degrau retrátil traseiro em T permite um acesso fácil e em segurança à plataforma de
carga quando se encontra estendido e pode ser recolhido de forma organizada por
debaixo do veículo quando não estiver a ser utilizado.

2 489 893

441,00 €1

• É desdobrado e dobrado com o simples pressionar de um pé
• Peso máximo suportado: 150 kg
• Aço revestido na cor preto
• Placa com superfície antiderrapante
<p>Para veículos com para-choques traseiro Ford, exceto modelo Raptor</p>

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Degrau Retrátil traseiro
Aceda facilmente à plataforma de carga do seu veículo enquanto carrega e descarrega,
utilizando o degrau traseiro retrátil.
O degrau retrátil traseiro em T permite um acesso fácil e em segurança à plataforma de
carga quando se encontra estendido e pode ser recolhido de forma organizada por
debaixo do veículo quando não estiver a ser utilizado.

2 489 897

441,00 €1

• É desdobrado e dobrado com o simples pressionar de um pé
• Peso máximo suportado: 150 kg
• Aço revestido na cor preto
• Placa com superfície antiderrapante
<p>Raptor</p>
Divisória do Piso do Compartimento de Carga 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.

2 502 430

559,00 €2

• Fabricada em liga de alumínio de baixo peso com uma placa central rígida de 4 mm
• Pode ser facilmente removida ou arrumada na secção dianteira do piso do
compartimento de carga quando não estiver a ser utilizada
• Mantém os objetos pesados afastados dos objetos frágeis
• Mantém os objetos sujos afastados dos objetos limposfrágeis
Apenas disponível em combinação com o Sistema de Gestão de Carga
Aeroklas* Forro da caixa de carga tipo rígido, overrail design
Os nossos forros da caixa de carga são fabricados rigorosamente à medida do seu Ford.
Concebidos para resistir a uma utilização intensiva, mantêm o piso do compartimento de
carga limpo e bem protegido contra o desgaste e fratura.
Durável, resistente à água e às nódoas
Aeroklas* Forro da caixa de carga tipo rígido, overrail design
Os nossos forros da caixa de carga são fabricados rigorosamente à medida do seu Ford.
Concebidos para resistir a uma utilização intensiva, mantêm o piso do compartimento de
carga limpo e bem protegido contra o desgaste e fratura.
Dúravel, resistente à águas e às nódoas – Cabina dupla XL e XLT, excepto veículos com
capota rígida
Aeroklas* Forro da caixa de carga tipo rígido, sobre calhas
Os nossos forros da caixa de carga são fabricados rigorosamente à medida do seu Ford.
Concebidos para resistir a uma utilização intensiva, mantêm o piso do compartimento de
carga limpo e bem protegido contra o desgaste e fratura.
Durável, resistente à água e às nódoas
Aeroklas* Frisos laterais de proteção da caixa de carga para a porta da retaguarda
Carregue o seu veículo sem se preocupar com o desgaste com a certeza que está bem
protegido!
Protege as calhas da porta da retaguarda do seu veículo durante a carga e descarga

2 192 748

587,00 €2

2 192 774

574,00 €2

2 202 940

655,00 €2

2 207 827

78,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Frisos laterais de proteção da caixa de carga para as calhas
Carregue o seu veículo sem se preocupar com o desgaste com a certeza que está bem
protegido!
Conjunto de 2. Protege as calhas da bagageira do seu veículo durante as cargas e
descargas
Sistema Box-In-Box para colocar no interior da Ford Puma MegaBox ou para utilizar
como uma solução de transporte independente, na cor preto
Nas suas idas ao supermercado ou até nos seus piqueniques, transporte facilmente os
seus pertences no kit organizador. Utilize a caixa de transporte sempre que necessitar,
quer seja para transportar as suas compras, utensílios para um piquenique ou
simplesmente para manter o seu compartimento de bagagens organizado. Armazene as
suas compras ou alimentos que devam ser mantidos frios na caixa frigorífica durante o
transporte no veículo.
Conjunto caixa móvel de 2 peças à medida para a integração organizada na Ford Puma
MegaBox. Também pode ser utilizada como uma solução de transporte independe
noutros modelos. O conjunto é constituído por uma caixa térmica isolada e uma caixa de
transporte com uma repartição removível no seu centro. Ambas as caixas estão
equipadas com pegas para um maior conforto de transporte e com ímanes em várias
zonas para que as peças móveis, como as pegas ou a tampa da caixa térmica,
permaneçam fixas quando não estiverem a ser utilizadas como solução de transporte
independente

2 207 808

218,00 €1

2 469 549

146,00 €2

• Caixa térmica:
• caixa angular com acabamento robusto, fecho de correr de 2 vias que abrange 3 lados e
acolchoamento interior
• 2 pegas de elevada resistência com secção de agarrar nas alças periféricas e ainda
pequenas alças para a abertura da tampa
• equipada com ímanes na tampa e nas pegas para manterem estes componentes fixos
quando a caixa térmica não estiver a ser utilizada como solução independente
• 4 pés na secção inferior (geometria piramidal)
• acabamento em 2 cores com logótipo Ford
• materiais: exterior - poliéster preto, interior - tecido em alumínio prateado
• dimensões (comprimento, largura, profundidade): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Caixa de transporte:
• caixa angular com acabamento robusto e acolchoamento no interior
• 2 pegas de elevada resistência com secção de agarrar nas alças periféricas
• equipada com ímanes nas paredes interiores e nas pegas para fixação quando a caixa
térmica não estiver a ser utilizada como solução independente
• partição removível
• integra uma fita larga de velo no interior da caixa
• 4 pés na secção inferior (geometria piramidal)
• com logótipo Ford
• materiais: exterior - poliéster preto, interior - tecido lona
• dimensões (comprimento, largura, profundidade): 51 cm x 22 cm x 26 cm

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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PROTEÇÃO
PROTEÇÃO EXTERIOR
RRP
Rimgard®* Cadeado de jante conjunto de 4, antracite
Não deixe que as suas rodas sejam um alvo fácil. Impeça o roubo das suas rodas
protegendo-as com os parafusos de segurança.
O cadeado de jante Rimgard® cobre todas as 6 porcas para impedir o roubo da jante.
Sem acesso às porcas da jante significa que não é possível remover a jante. O mecanismo
do cadeado expande no interior do orifício do centro da jante e é fixado com uma
fechadura de elevada segurança da ASSA Abloy e com uma chave. O tampão original do
centro da jante é então reutilizado para cobrir o cadeado.

2 550 355

361,00 €2

• Fabricado em liga de alumínio de elevada resistência 6082
• Rígido e resistente a serração, furação e manipulação
• O cadeado de elevada segurança reforçado da ASSA Abloy é resistente a manipulação e
resistente à remoção
• Testado por engenheiros independentes e em conformidade com os mais elevados
níveis de segurança
• O Rimgard® é oficialmente recomendado por várias companhias de seguros
• Resistente ao sal, sujidade e corrosão
• Fácil de instalar e não requer a desmontagem da roda
Jantes standard Wildtrak
Rimgard®* Cadeado de jante conjunto de 4, em cor preto
Não deixe que as suas rodas sejam um alvo fácil. Impeça o roubo das suas rodas
protegendo-as com os parafusos de segurança.
O cadeado de jante Rimgard® cobre todas as 6 porcas para impedir o roubo da jante.
Sem acesso às porcas da jante significa que não é possível remover a jante. O mecanismo
do cadeado expande no interior do orifício do centro da jante e é fixado com uma
fechadura de elevada segurança da ASSA Abloy e com uma chave. O tampão original do
centro da jante é então reutilizado para cobrir o cadeado.

2 550 357

361,00 €2

• Fabricado em liga de alumínio de elevada resistência 6082
• Rígido e resistente a serração, furação e manipulação
• O cadeado de elevada segurança reforçado da ASSA Abloy é resistente a manipulação e
resistente à remoção
• Testado por engenheiros independentes e em conformidade com os mais elevados
níveis de segurança
• O Rimgard® é oficialmente recomendado por várias companhias de seguros
• Resistente ao sal, sujidade e corrosão
• Fácil de instalar e não requer a desmontagem da roda
Jantes standard Raptor

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Capa de Proteção Premium preta com revestimento vermelho, logotipo branco oval
Ford e logotipo Ford Performance
Desempenho excecional mesmo quando parado com esta capa de proteção premium
Ford para espaços interiores.
Capa de proteção total do veículo para espaços interiores, criada especificamente para o
seu veículo com design desportivo FORD Performance. Fabricada a partir de materiais
tecnologicamente avançados. Fornce uma proteção efetiva contra o pó e sujidade
quando o seu veículo não está a ser utilizado e mantém o seu visual elegante enquanto
permanece estacionado na garagem. Fornecida com saco de armazenamento em tecido
preto – Cabina dupla, exceto veículos com barra de luzes, snorkel e capota rígida
Proteção inferior da caixa de velocidades e da caixa de transferência, em alumínio
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Robusta proteção inferior construída em alumínio leve, para proteger o motor contra
danos, espessura de 4 mm e peso de 17 kg. O kit inclui: proteção inferior da caixa de
velocidades e da caixa de transferência.

2 426 841

458,00 €2

2 492 285

608,00 €1

• Ideal para veículos utilizados em estrada não pavimentada (ex: em campos agrícolas,
estaleiros, etc.)
• Facilmente removível para a substituição de óleo e realização de manutenção
Exceto Raptor
Proteção inferior do depósito de combustível, em alumínio
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Robusta proteção inferior construída em alumínio leve, para proteger o motor contra
danos, espessura de 4 mm e peso de 7 kg.

2 492 287

348,00 €1

• Ideal para veículos utilizados em estrada não pavimentada (ex: em campos agrícolas,
estaleiros, etc.)
• Facilmente removível para a substituição de óleo e realização de manutenção
Exceto Raptor
Proteção inferior do depósito de ureia, em alumínio
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Robusta proteção inferior construída em alumínio leve, para proteger o motor contra
danos, espessura de 4 mm e peso de 9 kg.

2 492 289

412,00 €1

• Ideal para veículos utilizados em estrada não pavimentada (ex: em campos agrícolas,
estaleiros, etc.)
• Facilmente removível para a substituição de óleo e realização de manutenção
Exceto Raptor

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Metalloproduktsia* Proteção inferior kit de proteção da caixa de velocidades e caixa
de transferência, em aço
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Robusta proteção inferior do motor construída em aço, para proteger o motor contra
danos, com revestimento especial em preto, espessura de 3 mm e peso de 32 kg. O kit
inclui: proteção inferior da caixa de velocidades e da caixa de transferência.

2 509 594

196,00 €1

• Ideal para veículos utilizados em estrada não pavimentada (ex: em campos agrícolas,
estaleiros, etc.)
• Facilmente removível para a substituição de óleo e realização de manutenção
Exceto Raptor
Proteção inferior kit de proteção do motor e do radiador, em alumínio
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Robusta proteção inferior construída em alumínio leve, para proteger o motor contra
danos, espessura de 4 mm e peso de 7 kg. O kit inclui: proteção inferior do
radiador/proteções dianteira e traseira do motor.

2 492 283

455,00 €1

• Ideal para veículos utilizados em estrada não pavimentada (ex: em campos agrícolas,
estaleiros, etc.)
• Facilmente removível para a substituição de óleo e realização de manutenção
Exceto Raptor
Metalloproduktsia* Proteção inferior kit de proteção do motor e radiador, em aço
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Robusta proteção inferior do motor construída em aço, para proteger o motor contra
danos, com revestimento especial em preto, espessura de 3 mm e peso de 15 kg. O kit
inclui: proteção inferior do radiador/proteções dianteira e traseira do motor.

2 509 592

141,00 €1

• Ideal para veículos utilizados em estrada não pavimentada (ex: em campos agrícolas,
estaleiros, etc.)
• Facilmente removível para a substituição de óleo e realização de manutenção
Exceto Raptor

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repelente de roedores M2700, com proteção de ultra-som
O alto-falante dome emite um ultrassom senoidal pulsante de 360° com uma pressão
sonora de 110 dB na frequência de 22,5 KHz, sem efeito de habituação. Pode ser instalado
na parte inferior do compartimento do motor para maior eficácia devido à sua resistência
à água.

2 033 207

101,00 €2

•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Repelente de roedores M4700, dispositivo combinado
Combina a funcionalidade de choque elétrico com radiação de ondas ultrassônicas. Inclui
6 placas de contato de alta tensão em aço inoxidável para serem instaladas ao redor do
compartimento do motor. O alto-falante domo emite um ultrassom senoidal pulsante de
360° com uma pressão sonora de 115 dB a uma frequência de 22,5 KHz, sem efeito de
habituação. Interruptor de segurança do capô disponível separadamente. Atenção: os
choques elétricos são altos o suficiente para afugentar os animais sem causar danos!

2 033 208

209,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repelente de roedores M4700B, dispositivo combinado
Combina a funcionalidade de choque elétrico com radiação de ondas ultrassônicas. Inclui
6 escovas multi-contacto de alta tensão para instalar à volta do compartimento do
motor. As escovas varrem o pelo, as patas e o focinho, o que aumenta muito a superfície
de impacto efetiva. O alto-falante dome emite um ultrassom senoidal pulsante de 360°
com uma pressão sonora de 110 dB na frequência de 22,5 KHz, sem efeito de habituação.
Inclui interruptor de segurança do capô. Atenção: os choques elétricos são altos o
suficiente para afugentar os animais sem causar danos!

2 046 845

253,00 €2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Repelente de roedores M5700N, dispositivo combinado
Solução de ponta que proporciona repelência eficaz de 3 maneiras diferentes. Combina a
funcionalidade de choque elétrico, radiação de ondas ultrassônicas e luzes LED
intermitentes. Inclui 6 alto-falantes satélites encapsulados à prova d'água com
membranas metálicas. Os alto-falantes irradiam fortes ondas ultrassônicas puras
pulsantes em um ângulo de 180° e são carregados com alta tensão de aprox. 250 V
enquanto emite adicionalmente uma luz intermitente – tudo ao mesmo tempo. Pressão
sonora de 105 dB a uma frequência de 22 KHz. Interruptor de segurança do capô
disponível separadamente. Atenção: os choques elétricos são altos o suficiente para
afugentar os animais sem causar danos!

2 033 209

278,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repelente de roedores M8700, com protecção por ultrassons, operado por
bateria
Irradia fortes ondas ultrassônicas. Funciona independentemente da bateria do veículo,
por isso pode ser usado para proteger veículos híbridos e elétricos ou carros clássicos e
autocaravanas que podem ficar parados por longos períodos com uma alimentação de
bateria desativada. O alto-falante dome emite um ultrassom senoidal pulsante de 180°
com uma pressão sonora de 105 dB na frequência de 23 KHz, sem efeito de habituação.
Também adequado para casas móveis, sótãos ou quaisquer espaços exteriores para
manter os animais afastados da sua propriedade.

2 033 210

96,00 €2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Repelente de roedores M9300, com proteção contra choque elétrico.
Funcionalidade de choque elétrico com 6 escovas multicontacto de alta tensão para ser
instalada no compartimento do motor. As escovas passam pela pelagem, patas e focinho
que aumentam a superfície efetiva de impacto. Interruptor de proteção do capot
disponível separadamente. Note, por favor, que a intensidade da corrente elétrica durante
os choques elétricos é apenas suficiente para afastar os animais sem provocar
ferimentos!

2 540 999

240,00 €2

• Concebida especialmente para incluir veículos híbridos e elétricos.
• Alimentada por uma bateria autónoma para permitir que a proteção seja mantida
independentemente da bateria do veículo.
• Necessita de 4 pilhas AA de 1.5 V (não incluídas).
• Corrente de trabalho: 0.2 mA 6 V.
• Interruptor On / Off do dispositivo.
• 2 indicadores LED de estado: alta tensão e nível de carga da bateria.
• Indicador LED de baixo nível de carga das pilhas fornece um aviso em tempo útil sobre
se o nível de carga das pilhas AA é baixo.
• Gama de temperatura de funcionamento: -25 a +80°C.
• Ideal para autocaravanas, veículos clássicos e outros veículos que não são utilizados
frequentemente.
• À prova de ácido: o dispositivo é resistente a ácidos (pilhas ou agentes de limpeza).
• Plástico auto extintor utilizado para satisfazer as normas de segurança da indústria
automóvel.
• À prova de água 2.0: sistema eletrónico totalmente vedado que excede os requisitos da
norma de proteção IP65.
• Selo e1: confirma que o dispositivo foi testado pela Autoridade Federal de Veículos a
Motor (KBA).

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repelente de roedores M9700, dispositivo combinado.
Combina a funcionalidade de choque elétrico com a radiação de ondas ultrassónicas.
Inclui 6 escovas multicontacto de alta tensão para serem instaladas no compartimento
do motor. As escovas passam pela pelagem, patas e focinho que aumentam a superfície
efetiva de impacto. O altifalante emite um ultrassom sinusoidal pulsante a 360° com
uma pressão sonora de 110 dB a uma frequência de 22.5 KHz, sem efeito de habituação.
Inclui interruptor de proteção do capot. Note, por favor, que a intensidade da corrente
elétrica durante os choques elétricos é apenas suficiente para afastar os animais sem
provocar ferimentos!

2 541 005

304,00 €2

• Concebida especialmente para incluir veículos híbridos e elétricos.
• Alimentada por uma bateria autónoma para permitir que a proteção seja mantida
independentemente da bateria do veículo.
• Necessita de 4 pilhas AA de 1.5 V (não incluídas).
• Corrente de trabalho: 0.2 mA 6 V.
• Interruptor On / Off do dispositivo.
• 3 indicadores LED de estado: ultrassom, alta tensão e nível de carga da bateria.
• Indicador LED de baixo nível de carga das pilhas fornece um aviso em tempo útil sobre
se o nível de carga das pilhas AA é baixo.
• O interruptor de proteção do capot descarrega imediatamente a corrente de alta tensão
nas placas de contacto logo quando o capot é aberto.
• Gama de temperatura de funcionamento: -25 a +80°C.
• Ideal para autocaravanas, veículos clássicos e outros veículos que não são utilizados
frequentemente.
• À prova de ácido: o dispositivo é resistente a ácidos (pilhas ou agentes de limpeza).
• Plástico auto extintor utilizado para satisfazer as normas de segurança da indústria
automóvel.
• À prova de água 2.0: sistema eletrónico completamente vedado com altifalante 100% à
prova de água que excede os requisitos da norma de proteção IP65.
• Selo e1 mark: confirma que o dispositivo foi testado pela Autoridade Federal de Veículos
a Motor (KBA).

K&K* Tapete de Ligação à Massa para dispositivos repelentes de roedores.
Tapete auto-adesivo que aumenta a superficie condutora de eletricidade nos
componentes de plastico no compartimento do motor, por ex., a placa de ligao; massa do
motor. Apropriado para os dispositivos repelentes de fuinhas M2700, M4700, M4700B e
M5700N

2 033 205

19,00 €2

• 20.5 x 14.5 cm

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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PROTEÇÃO
PROTEÇÃO DO INTERIOR
RRP
HDD* Capas para bancos para o banco do condutor, em cor preto.
As capas para bancos foram concebidas para ajudar a proteger os bancos do seu veículo
contra manchas, marcas e desgaste em geral. Ajudam também a preservar o valor
residual do seu veículo.
Fabricado em nylon 210 resistente ao desgaste, com proteção PVC 100% à prova de água
e à prova de fogo e ainda cordão em nylon para uma resistência duradoura. Fabricado à
medida para uma instalação perfeita e com um elevado nível de qualidade no que diz
respeito a durabilidade, desgaste e fratura. Fornece uma proteção efetiva do tecido
original do banco, por exemplo, contra a lama, água, sujidade, gordura, óleo, tinta, pó,
alimentos sólidos e bebidas. Pode ser facilmente limpo com um pano húmido ou através
de escovagem. Ideal para uma utilização comercial. Dimensões (comprimento x largura x
altura): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Peso: 0.76 kg.
HDD* Capas para bancos para o banco do passageiro, em cor preto.
As capas para bancos foram concebidas para ajudar a proteger os bancos do seu veículo
contra manchas, marcas e desgaste em geral. Ajudam também a preservar o valor
residual do seu veículo.
Fabricado em nylon 210 resistente ao desgaste, com proteção PVC 100% à prova de água
e à prova de fogo e ainda cordão em nylon para uma resistência duradoura. Fabricado à
medida para uma instalação perfeita e com um elevado nível de qualidade no que diz
respeito a durabilidade, desgaste e fratura. Fornece uma proteção efetiva do tecido
original do banco, por exemplo, contra a lama, água, sujidade, gordura, óleo, tinta, pó,
alimentos sólidos e bebidas. Pode ser facilmente limpo com um pano húmido ou através
de escovagem. Ideal para uma utilização comercial. Dimensões (comprimento x largura x
altura): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Peso: 0.76 kg.
HDD* Capas para bancos para o banco traseiro, em cor preto.
As capas para bancos foram concebidas para ajudar a proteger os bancos do seu veículo
contra manchas, marcas e desgaste em geral. Ajudam também a preservar o valor
residual do seu veículo.
Fabricado em nylon 210 resistente ao desgaste, com proteção PVC 100% à prova de água
e à prova de fogo e ainda cordão em nylon para uma resistência duradoura. Fabricado à
medida para uma instalação perfeita e com um elevado nível de qualidade no que diz
respeito a durabilidade, desgaste e fratura. Fornece uma proteção efetiva do tecido
original do banco, por exemplo, contra a lama, água, sujidade, gordura, óleo, tinta, pó,
alimentos sólidos e bebidas. Pode ser facilmente limpo com um pano húmido ou através
de escovagem. Ideal para uma utilização comercial. Dimensões (comprimento x largura x
altura): 120 mm x 120 mm x 305 mm. Peso: 1.849 kg. – Para cabina dupla.

2 326 848

54,00 €2

2 326 836

53,00 €2

2 326 854

77,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Capas para bancos premium, para qualquer banco individual, em couro
sintético preto
As capas para bancos foram concebidas para ajudar a proteger os bancos do seu veículo
contra manchas, marcas e desgaste em geral. Ajudam também a preservar o valor
residual do seu veículo.
Capa para banco universal em couro sintético preto premium para instalar em qualquer
banco individual de qualquer veículo. Fabricada de acordo com os mais elevados padrões
de qualidade no que diz respeito a durabilidade e resistência ao desgaste. Oferece uma
proteção efetiva do tecido original do banco, por exemplo, contra a lama, água, sujidade,
gordura, óleo, tinta, pó, alimentos sólidos e bebidas.

2 578 778

93,00 €2

• Instalação universal
• Multimarca
• Fácil e rápido de instalar e remover
• Compatível com o airbag
• Ideal para uma utilização comercial
• Fácil de limpar com um pano húmido
• A funcionalidade do banco mantém-se inalterada

ACTIVline* Capas para bancos premium, para qualquer banco individual, em tecido
preto
As capas para bancos foram concebidas para ajudar a proteger os bancos do seu veículo
contra manchas, marcas e desgaste em geral. Ajudam também a preservar o valor
residual do seu veículo.
Capa para banco universal em tecido preto premium para instalar em qualquer banco
individual de qualquer veículo. Fabricada de acordo com os mais elevados padrões de
qualidade no que diz respeito a durabilidade e resistência ao desgaste. Oferece uma
proteção efetiva do tecido original do banco, por exemplo, contra a lama, água, sujidade,
gordura, óleo, tinta, pó, alimentos sólidos e bebidas.

2 578 783

60,00 €2

• Instalação universal
• Multimarca
• Fácil e rápido de instalar e remover
• Compatível com o airbag
• Ideal para uma utilização comercial
• Fácil de limpar com um pano húmido ou com uma escova
• A funcionalidade do banco mantém-se inalterada
• Tecido retardador de chama

K&K* Proteção Contra Sobrecarga
Queime a sua concorrência e não os seus sistemas eletrónicos com a Proteção Contra
Sobrecarga aprovada pela Ford.
Monitoriza permanentemente a tensio do sistema eletrico de bordo e evita efetivamente
os elevados picos de tensio que podero originar avarias em sistemas, como o ABS,
sistema de airbags e todos os tipos de dispositivos eletronicos no seu veiculo. Tambiem
fornece protecio contra o maior desgaste das lmpadas bem como os danos resultantes
das operaciones de arranque do motor com bateria auxiliarauxiliar

2 033 206

11,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Tapetes de alcatifa aveludada extra frente, preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Contornado, conjunto de 2 – Raptor
Tapetes de alcatifa aveludada extra lado do condutor, dianteiro. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Tapetes de alcatifa aveludada extra lado do condutor, dianteiro. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Tapetes de alcatifa aveludada extra lado do condutor, dianteiro. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Tapetes de alcatifa aveludada extra lado do passageiro, dianteiro. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Tapetes de alcatifa aveludada extra lado passageiro, dianteiros. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Tapetes de alcatifa aveludada extra para o lado do passageiro, dianteiro. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiro, preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2, com contornos – Raptor
Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiro, preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2 unidades. – Para as séries Wildtrak de cabina dupla.

2 310 479

109,00 €2

1 744 373

66,00 €2

1 901 693

109,00 €2

5 328 659

52,00 €2

1 735 900

53,00 €2

1 744 372

66,00 €2

1 735 899

52,00 €2

2 230 987

125,00 €2

1 901 711

125,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiros, preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2
Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiros, preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2
Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiros, preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2
Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiros. Em preto.
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2
Tapetes de borracha moldados dianteiros e traseiros. Em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 5, com logotipo Ranger

Tapetes de borracha moldados dianteiros e traseiros. Em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 5, com logotipo Ranger

Tapetes de borracha moldados dianteiros. Em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 2, com logotipo Ranger

Tapetes de borracha moldados rigidos com extremidades elevadas, para o
compartimento dianteiro, em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 2, com logotipo Ranger nos lados do condutor e do passageiro, e fixações no
lado do condutor. As extremidades elevadas permitem uma melhor proteção, impedindo
a passagem de sujidade e humidade para a alcatifa interior

2 023 539

68,00 €2

1 785 555

68,00 €2

1 734 187

68,00 €2

1 781 411

91,00 €2

1 809 465

167,00 €2

5 238 395

167,00 €2

5 238 445

167,00 €2

2 208 140

60,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Tapetes de borracha moldados rigidos com extremidades elevadas, para os
compartimentos dianteiro e traseiro, em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 3, com logotipo Ranger nos lados do condutor e do passageiro, e fixações no
lado do condutor. As extremidades elevadas permitem uma melhor proteção, impedindo
a passagem de sujidade e humidade para a alcatifa interior
Tapetes de borracha moldados rigidos com extremidades elevadas, para os
compartimentos dianteiro e traseiro, em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 3, com logotipo Ranger nos lados do condutor e do passageiro, e fixações no
lado do condutor. As extremidades elevadas permitem uma melhor proteção, impedindo
a passagem de sujidade e humidade para a alcatifa interior
Tapetes de borracha moldados Rígidos com extremidades elevadas, para os
compartimentos dianteiro e traseiro, em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 4, com contornos, incluindo logótipo Performance e fixações no lado do
condutor. As extremidades elevadas permitem uma melhor proteção, impedindo a
passagem de sujidade e humidade para a alcatifa interior – Cabina Dupla
Tapetes de borracha moldados Rígidos com extremidades elevadas, para os
compartimentos dianteiro e traseiro, em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Conjunto de 4, com contornos, incluindo logótipo Performance e fixações no lado do
condutor. As extremidades elevadas permitem uma melhor proteção, impedindo a
passagem de sujidade e humidade para a alcatifa interior – Cabina RAP

2 208 154

92,00 €2

2 208 158

92,00 €2

2 286 287

92,00 €2

2 286 291

92,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

50

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

SEGURANÇA
SEGURANÇA DAS CRIANÇAS
RRP
Britax Römer® Cadeira de criança Duo Plus ISOFIX
Fornece a proteção e o conforto ideal. As várias cadeiras de crianças cumprem todas as
normas de segurança legais e estão disponíveis para todas as idades também com
sistema ISOFIX. Revestimento removível e lavável.
Para crianças entre 9-18 kg, sistema de cinto com 5 pontos de fixação e cinto central
ajustável em comprimento, testada e aprovada segundo a norma ECE R 44/04.
Britax Römer® Cadeira de criança Safefix Plus
Fornece a proteção e o conforto ideal. As várias cadeiras de crianças cumprem todas as
normas de segurança legais e estão disponíveis para todas as idades também com
sistema ISOFIX. Revestimento removível e lavável.
Para crianças entre 9-18 kg, sistema de 5 pontos de fixação com cinto central ajustável
em comprimento. A cadeira é fixada com os pontos de ancoragem Isofix, também é
possível fixá-la com o cinto de 3 pontos do veículo. Ótimas proteções laterais, o apoio da
cabeça e o assento são ajustáveis. Várias reclinações. O Pivot Link system diminui o
movimento da criança no caso de acidente. Testada e aprovada segundo a norma ECE R
44/04

1 448 154

514,00 €2

1 754 966

613,00 €2

SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
RRP
Kalff* Colete de emergência amarelo
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Tamanho único, com listras refletoras para uma melhor deteção
Life Safety Products* Colete de emergência amarelo
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Tamanho único, com listras refletoras para uma melhor deteção. Embalado dobrado,
criado para ser arrumado por debaixo dos tapetes do piso do veículo e fixado com uma
presilha.

1 871 128

4,00 €2

2 471 506

7,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Colete de emergência laranja
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Tamanho único, com faixas reflectoras para alta visibilidade

1 882 039

Kalff* Kit de Emergência em estojo de plástico preto
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.
Kit de primeiros-socorros compacto fornecido em estojo de plástico rígido.

2 646 562

4,00 €2

14,00 €2

• Material de primeiros-socorros em conformidade com as mais recentes normas DIN
(DIN 13164)
• Dimensões: 215 x 113 x 90 mm

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
Kalff* Kit de Emergência Nano, vermelho
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.
Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, trata-se de uma das soluções mais
compactas disponíveis no mercado. Fornecido num estojo flexovel com fecho de correr e
4 bolsas interiores. Inclui brochura de primeiros-socorros com informação util e
importante. Inclui simbolos e lista de conteúdos nos idiomas inglês, alemão, francês,
holandês, italiano, espanhol e português. 210 x 110 x 70 mm, conteúdos em conformidade
com as mais recentes normas DIN
Kit de Emergência saco flexível, azul
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.
250 x 135 x 65 mm, de acordo com as mais recentes normas DIN (DIN 13164)

2 431 452

32,00 €2

2 332 715

8,00 €2

2 311 396

16,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Limpa-Vidros com cabo extensível
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
martelo de emergência cumpre a mais recente legislação Europeia.
O limpa-vidros em alumínio para todo o ano remove gelo, neve, água e sujidade.

2 471 674

18,00 €2

• Alcance todas as zonas difíceis dos vidros, com o cabo telescópico extensível de 35 a
130 cm
• Cabeça rotativa em 360°
• 3 escovas para remover gelo
• Escovas de borracha para remover neve e água
• Esponja removível para remover sujidade

Alpex 4x4* Manilhas de Guincho TJM

2 491 871

21,00 €2
• 16 x 19 mm
• Peso máximo suportado de 3,250 kg
• Fabricadas em aço forjado e revestidas em tinta em pó
• Elevada visibilidade para uma maior segurança
Excepto versão Raptor e modelos com controlo da velocidade de cruzeiro
Martelo de Emergência
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
martelo de emergência cumpre a mais recente legislação Europeia.
Suporte incluído, permite uma montagem segura, com botão fluorescente para o
encontrar rapidamente no interior.
Life Safety Products* Martelo de Emergência automático
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
martelo de emergência cumpre a mais recente legislação Europeia.
Martelo de emergência automático, inclui suporte para fornecer uma instalação segura.
Quebra vidros instantaneamente. O cabo integra um cortador de cintos de segurança
com uma pega antideslizante de cor cinza.

1 761 591

23,00 €2

2 471 504

18,00 €2

• Cabeça de martelo cerâmica
• Recarga direta automática

Kalff* Pack Segurança Nano "Duo"
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
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros-socorros alargado em estojo flexível, adicionalmente equipado com
triângulo de emergência. Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, trata-se de
uma das soluções mais compactas disponíveis no mercado. Inclui fitas de velcro no lado
posterior para uma instalação segura e sistema de duas camaras com armazenamento
separado para o triângulo de emergência. Inclui brochura de primeiros-socorros com
informação util e importante. Inclui simbolos e lista de conteidos nos idiomas nglês,
alemão, francês, holandês, italiano, espanhol e português. Conteúdos em conformidade
com as mais recentes normas DIN e ECE R27

2 332 712

17,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pack Segurança Nano "Trio"
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
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros socorros alongado, fornecido em arrumação flexível, adicionalmente
equipado com coletor refletor e triângulo de emergência. Devido ao seu tamanho
extremamente pequeno, experimente uma das soluções mais compactas disponíveis e
não de mercado. Inclui abas de velcro, sem verso para instalação segura e sistema de
dumas com armazenamento separado para triângulo de emergência. Brochuras incluídas
de primeiros socorros com informações úteis e importantes. Inclui símbolos e lista de
conteúdos em inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol e português. 225 x 190
x 65 mm, conteúdo em conformidade com as mais recentes normas DIN, ECE R27 e EN
ISO 20471
Pack Segurança saco macio, azul
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
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
440 x 100 x 90 mm, incluindo um triângulo de emergência, um colete laranja de
emergência, um par de luvas e um kit de primeiros socorros, de acordo com as normas
DIN standards.
Kalff* Pack Segurança Standard "Duo"
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
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros socorros alongado em arrumação flexível, adicionalmente equipado com
triângulo de emergência. Inclui abas de velcro não traseiras para instalação segura e saco
interior esterilizado. Brochuras incluídas de primeiros socorros com informações úteis e
importantes. 440 x 120 x 60 mm, conteúdo de acordo com as mais recentes normas DIN
13164
Kalff* Pack Segurança Standard "Trio"
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
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros-socorros alargado fornecido em estojo flexível, adicionalmente equipado
com colete refletor cor-de-laranja e triângulo de emergência compacto. Inclui fitas de
velcro no lado posterior para uma instalação segura. Inclui brochura de primeirossocorros com informaçõ util e importante. Inclui símbolos e lista de conteúdos nos
idiomas inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol e português. 440 x 135 x 60
mm, conteúdos em conformidade com as mais recentes normas DIN 13164,
Kalff* Triângulo de emergência
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.

2 332 709

19,00 €2

2 311 429

28,00 €2

2 332 723

15,00 €2

2 332 721

19,00 €2

1 460 220

8,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Triângulo de emergência Nano, em caixa vermelha
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, trata-se de um dos triângulos de
emergencia mais compactos disponíveis no mercado. Fornecido num estojo rígido,
permite uma instalação rápida, fácil e estavel na estrada. 220 x 65 x 50 mm, desenhado
em conformidade com os regulamentos da ECE

2 332 717

9,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

55

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

CONFORTO
PRODUTOS DE CONFORTO
RRP
ACV* Almofadas de Dormir do Apoio de Cabeça Revestido em pele sintética com
cordão na cor prateado
As 'Almofadas de Dormir do Apoio de Cabeça' encaixam em qualquer apoio de cabeça e
atuam como almofadas laterais de apoio da cabeça e do pescoço, permitindo que os
passageiros possam descansar ou dormir e proporcionando também um maior conforto
durante viagens longas. Desta forma é evitada uma postura frouxa e quaisquer tensões
na coluna cervical, permitndo aos passageiros acordarem em boas condições físicas e
sem dores nos ombros ou no pescoço.

2 520 207

42,00 €2

• Fácil instalação, encaixa facilmente nas hastes do apoio de cabeça
• Almofadas de apoio laterais com espuma confortável
• As almofadas de apoio lateral são totalmente ajustáveis a qualquer altura do
passageiro
• A regulação de 360° permite que as almofadas sejam colocadas na posição vertical
quando não estiverem a ser utilizadas
• Dimensões: 260 x 193 x 98 mm (C x L x A)
• Peso: 850 g
Bancos dos passageiros com apoio de cabeça regulável
Cabide com unidade de acoplamento, preto mate
Transporte o seu vestuário em excelentes condições para qualquer lugar com este
elegante cabide em preto mate, e não mais irá necessitar de passar roupa a ferro num
hotel!
Acessório prático e móvel para o transporte confortável das suas roupas quando viaja. A
unidade de acoplamento é fixada ao apoio de cabeça do banco do seu veículo e permite
colocar e retirar facilmente o cabide para levar as suas roupas consigo para qualquer
lugar. Pode ser utilizado como um cabide normal em qualquer roupeiro, pronto para a sua
próxima viagem. Carga máxima: 3 kg Nota: a unidade de acoplamento só poderá ser
instalada nos apoios de cabeça dos bancos dianteiros. Não deve ser utilizado em
combinação com os apoios de cabeça ativos

2 448 529

53,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Câmara para tabliê 380GWX, câmara Dash dianteira e traseira.
Câmaras inteligentes e discretas ativadas por GPS para serem instaladas no para-brisas
e no vidro traseiro. A câmara virada para a frente está ligada à câmara virada para a
retaguarda através de um cabo de 6.5 m, ambas são alimentadas pelo cabo de
alimentação ligado à tomada do isqueiro, que automaticamente inicia a gravação das
câmaras quando a ignição é ligada. O kit inclui: câmara dianteira e apoio, câmara traseira,
cabo de ligação de 6.5 m, cabo de ligação à tomada do isqueiro, cabo USB, pack de
baterias, cartão micro SD de 32 GB, pack de segurança, guia de iniciação rápida,
autocolantes para o vidro e CD de software com manual de instruções.

2 534 404

443,00 €2

• Ângulo de visão largo de 140° com câmaras de 2.12 MP.
• Ajuste de lente vertical de 90° ideal para veículos ligeiros de passageiros e comerciais
ligeiros com para-brisas planos.
• Capta vídeo em full HD 1080p ou 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, formato de gravação
.MOV.
• Na eventualidade de ser atingida a capacidade de armazenamento do cartão SD, a
câmara elimina automaticamente os ficheiros mais antigos para criar espaço para novas
gravações, por forma a que nunca falte espaço de armazenamento.
• Pressione o botão de proteção durante a gravação para guardar o atual ficheiro de vídeo.
• A câmara está configurada para gravar ficheiros de vídeo com a duração de 1 minuto
permitindo gerir o tamanho se necessitar de descarregar e enviar para a sua companhia
de seguros.
• Descarregue, partilhe ou visualize o vídeo gravado, ou assista ao vídeo ao vivo através da
app Leitor de Câmara NEXTBASE disponível para descarregar a partir da sua app store,
iOS / Android.
• O CD com o firmware NEXTBASE Replay3 permite ligar ao computador através de USB.
• Ligação Wi-Fi ao smartphone, tablet etc.
• O GPS grava a localização, a velocidade, a data e a hora para mostrar exatamente onde
e quando ocorreram os acidentes.
• O vídeo da câmara traseira é apresentado como PiP (picture in picture) no seu
dispositivo, e ao tocar no ecrã irá ampliar ou reduzir o tamanho da imagem.
• Cartão micro SD de 32 GB incluído, compatível com capacidades de armazenamento de
8 a 128 GB, tipo SDHC, SDXC, U1.
• Inclui pack de baterias.
• O modo estacionamento monitoriza a zona circundante ao seu veículo quando está
estacionado e o motor está desligado. Inicia automaticamente a gravação, se e quando
for detetado movimento.
• Fornecida com um pack de segurança para cobrir os controlos do dispositivo e o cartão
SD, impedindo a manipulação e tornando-a ideal para veículos empresariais.
• Dimensões: câmara dianteira 58 x 98 x 47 mm, câmara traseira 49 x 68 x 37 mm.
• Peso: câmara dianteira 115 g, câmara traseira 50 g.
O campo de visão da câmara traseira pode ser obstruído se for instalada uma cobertura
rígida.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Câmara para tabliê Câmara Dash 66W
Câmara compacta e discreta ativada por GPS/GALILEO com ecrã LCD de 2.0 e um
ângulo de visualização extralargo, para ser instalada no para-brisas. Regista e grava
imagens contínua e automaticamente, na eventualidade de um acidente. Inicia
automaticamente a gravação quando se encontra ligada a uma fonte de alimentação. O
kit inclui apoio magnético, duplo adaptador de carregador USB para ligação à tomada do
isqueiro, cabos USB de 4 m e de 1.5 m e manual de instruções. Nota: Aplicam-se os
termos e condições Garmin® e as restrições de funcionamento do aviso ao condutor.
Para mais informações, por favor consulte o website da Garmin®

2 489 135

260,00 €2

• Ângulo de visão extralargo de 180 graus com uma câmara de 3.7 MP camera
• Captação de vídeo com uma qualidade de 1440 pixel (resolução 2560 x 1400), 1080
pixel (resolução 1920 x 1080) ou 720 pixel (resolução 1280 x 720)
• O sensor G integrado permite a deteção automática de acidentes por forma a gravar um
vídeo da ocorrência de uma colisão
• O GPS grava a localização, a direção, a velocidade, a data e a hora para mostrar
exatamente onde e quando ocorreram os acidentes
• Integração de Wi-Fi e Bluetooth para a sincronização sem-fios do vídeo
• A função de comando por voz permite iniciar/parar a gravação de áudio, tirar uma
fotografia estática ou iniciar/parar a funcionalidade de captação de vídeo Travelapse™
(condensa as horas de condução em minutos de destaque).
• A função HDR de aumento da nitidez permite captar imagens com maior detalhes em
condições de elevada ou de baixa luminosidade ambiente
• Grava a sua condução num ciclo contínuo, utilizando um cartão micro SDHC™ (vendido
separadamente). Para expandir a capacidade de memória poderá adicionar um cartão
com uma capacidade desde 8 até 512 GB (necessita de classe 10)
• Reprodução das imagens no ecrã, podendo rever mais tarde no seu computador ou
utilizar a Garmin Drive™ App gratuita no seu smartphone
• Inclui funções de aviso ao condutor através do sistema de aviso de colisão dianteira e
aviso de saída de faixa de rodagem
• A função Auto Sync permite ligar sem-fios até 4 câmaras do tablier Garmin na secção
dianteira, traseira e nas secções laterais para uma cobertura total de 360°. Se uma
câmara gravar um vídeo, as restantes também gravam ao mesmo tempo. Utilizando a
Garmin Drive™ App no seu smartphone poderá então criar um vídeo com composição de
imagens (função picture-in-picture) de quaisquer duas perspetivas ao mesmo tempo
• Os dados sobre câmaras de semáforos vermelhos e câmaras de velocidade alertam-no
quando estiver na proximidade de câmaras de semáforos vermelhos ou câmaras de
velocidade e também quando o seu veículo estiver parado, por exemplo, num
cruzamento ou numa fila de trânsito
• A função de alerta “Go” avisa-o quando os veículos à frente tiverem reiniciado a marcha
• O modo estacionamento monitoriza a zona circundante ao seu veículo quando está
estacionado e o motor está desligado. Inicia automaticamente a gravação se e quando
for detetado movimento (necessita do cabo do modo estacionamento da Garmin®).
• Dimensões: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, peso: 61 gramas
• Opera na gama de temperatura entre os -20° C e os +55°C
• Bateria incorporada

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Câmara para tabliê com resolução full HD e tela operacional SYNC®3/4 e/ou
controle de voz via AppLink®
Câmara do tablier original FORD DashCam criada especificamente para uma perfeita
integração no seu veículo. Encaixa perfeitamente na zona do espelho retrovisor sem
obstruir o campo de visão do condutor para a retaguarda. Os seus momentos e memórias
favoritos são armazenados em segurança e à sua disposição para recordar em qualquer
momento e em qualquer lugar. Os dados gravados serão salvados automaticamente no
cartão SD em caso de acidente, incluindo a proteção contra colisões durante o
estacionamento. A câmara de grande-angular capta praticamente quaisquer acidentes
em torno do veículo. Também fornece os dados geográficos, como por exemplo, as
coordenadas e a velocidade. As funções da câmara e os dados gravados podem ser
controlados confortavelmente através do seu dispositivo móvel graças à ligação Wi-Fi e à
app específica para smartphone. O controlo simples do funcionamento da FORD
DashCam é garantido pela Applink através do ecrã e/ou do controlo por voz do SYNC 3.
Características principais: câmara de grande-angular de 139° com resolução full HD em
quaisquer condições de luminosidade, recetor de GPS e sensor de aceleração. Inclui
cartão SD de 16GB de capacidade e instruções de instalação.

2 557 542

323,00 €2

• Resolução: Full HD 1080P.
• Quadros por segundo: 60.
• Sensor: Sony.
• Processador de imagem de vídeo: Ambarella.
• Microprocessador de energia: NXP.
• tela operacional sync®3 e sync®4 e/ou controle de voz via applink

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros dianteiros, em preto
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para melhor ventilação, protecção da neve e da chuva, vidro acrílico
fundido de 3 mm. Certifique-se de que o deflector de vento (na zona do espelho) está
sentado no parapeito da janela (calha) e não escorrega para a ranhura da janela. TÜV
testado com ABE. – <p>Para cabina dupla</p>
ClimAir®* Defletor de Vento para vidros dianteiros, transparente
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para melhor ventilação, protecção da neve e da chuva, vidro acrílico
fundido de 3 mm. Certifique-se de que o deflector de vento (na zona do espelho) está
sentado no parapeito da janela (calha) e não escorrega para a ranhura da janela. TÜV
testado com ABE. – <p>Para cabina dupla</p>
ClimAir®* Defletor de Vento para vidros traseiros, cinzento escuro
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para melhor ventilação, protecção da neve e da chuva, vidro acrílico
fundido de 3 mm. TÜV testado com ABE – <p>Para cabina dupla</p>
ClimAir®* Defletor de Vento para vidros traseiros, transparente
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para melhor ventilação, protecção da neve e da chuva, vidro acrílico
fundido de 3 mm. TÜV testado com ABE. – <p>Para cabina dupla</p>

1 772 107

68,00 €1

2 104 569

68,00 €1

1 772 109

38,00 €1

2 104 574

38,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Kit Aquecedor do Banco para dois bancos
Experimente um maior conforto e uma condução agradável nos dias frios com um
potente e eficaz aquecedor regulável do banco.
Potentes elementos de aquecimento em fibra de carbono para montagem à posterior na
almofada e no encosto do banco. Temperatura regulável nas posições de baixa ou alta
temperatura, potência máxima de 90 W. Não disponível para instalação em veículos cujo
revestimento dos bancos esteja colado ao estofo. Para mais informações, por favor
consulte o seu concessionário Ford
Xvision (SCC)* Kit Aquecedor do Banco para um banco
Experimente um maior conforto e uma condução agradável nos dias frios com um
potente e eficaz aquecedor regulável do banco.
Potentes elementos de aquecimento em fibra de carbono para montagem à posterior na
almofada e no encosto do banco. Temperatura regulável nas posições de baixa ou alta
temperatura, potência máxima de 90 W. Não disponível para instalação em veículos cujo
revestimento dos bancos esteja colado ao estofo. Para mais informações, por favor
consulte o seu concessionário Ford
Vodafone* Sensores de estacionamento dianteiros, com 4 sensores em cor preto
mate.
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos, possui avisador acústico que aumenta a
frequência de som até à emissão contínua quando se encontra muito próximo do
obstáculo. Os sensores planos ou angulares incluídos no pacote permitem a montagem
conforme a forma do para-choques. Os sensores também podem ser pintados na cor da
carroçaria. Para mais informações, por favor consulte o seu concessionário Ford. – Para
XL e XLT.
Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento dianteiros, com 4 sensores em preto
mate.
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos, possui avisador acústico que aumenta a
frequência de som até à emissão contínua quando se encontra muito próximo do
obstáculo. Os sensores planos ou angulares incluídos no pacote permitem a montagem
conforme a forma do para-choques. Os sensores também podem ser pintados na cor da
carroçaria. Para mais informações, por favor consulte o seu concessionário Ford. –
Excepto Limited, Wildtrack e Raptor.

2 021 595

313,00 €1

2 021 594

157,00 €1

2 225 436

203,00 €1

2 028 062

230,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Vodafone* Sensores de estacionamento traseiros, com 4 sensores em preto mate
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos, possui avisador acústico que aumenta a
frequência de som até à emissão contínua quando se encontra muito próximo do
obstáculo. Também disponível para veículos com gancho de reboque ou roda
sobressalente armazenada no exterior. Pode ser combinado com os sensores de
estacionamento dianteiros Vodafone em vários modelos. Os sensores planos ou
angulares incluídos no pacote permitem a montagem conforme a forma do parachoques. Os sensores também podem ser pintados na cor da carroçaria. Para mais
informações, por favor consulte o seu concessionário Ford
Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento traseiros, com 4 sensores em preto
mate
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos, possui avisador acústico que aumenta a
frequência de som até à emissão contínua quando se encontra muito próximo do
obstáculo. Também disponível para veículos com gancho de reboque ou roda
sobressalente armazenada no exterior. Pode ser combinado com os sensores de
estacionamento dianteiros Xvision. Os sensores com borracha protetora planos ou
angulares incluídos no pacote permitem a montagem conforme a forma do parachoques. Atenção: Os sensores não podem ser pintados na cor da carroçaria. Para mais
informações, por favor consulte o seu concessionário Ford

2 225 440

192,00 €1

1 932 379

250,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SISTEMAS MULTIMÉDIA
ÁUDIO
RRP
Pioneer* Amplificador Multicanal Soundupgrade DEQ-S1000A2.
Aumente o volume e melhore a sua experiência auditiva com este elegante amplificador
multicanal Soundupgrade fácil de instalar.
Processador universal de som de 48 bit extremamente compacto, projetado para
aperfeiçoar o sistema de som estéreo do seu veículo. Pode ser facilmente instalado de
forma ocultada devido à suas pequenas dimensões. A app Pioneer Sound Tune permite
operar facilmente através do seu smartphone a configuração e o ajuste da elevada
qualidade de som, e inclui também um equalizador gráfico de 31 bandas, Super Todoroki
Boost (desligado, baixo, elevado) e Live Simulation (sala de espetáculos, ar livre, clube e
café). Inclui comando remoto e, para uma conectividade mais fácil, cablagem ISO T e
cabos OTG para os utilizadores de dispositivos Android.

2 539 431

128,00 €2

• Potência máxima: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) e 1 x 70 W (2Ω) para o subwoofer.
• Equalizador gráfico de 13 bandas (31 bandas quando utilizado com a app Pioneer Sound
Tune).
• Criado para iphone e compatível com dispositivos Android.
• App Pioneer Sound Tune.
• Resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz.
• Modo de rede tridirecional.
• Seletor da posição de audição.
• TA manual (alinhamento da hora).
• Filtro passa-alto, filtro passa-baixo.
• Elevada tensão de saída (4 V).
• Compatível com formato de ficheiro FLAC.
• Saídas RCA de pré-amplificador: 3 (dianteira, traseira e subwoofer).
• Entrada USB: 1.
• Configuração de crossover (ajuste de filtro passa-alto, filtro passa-baixo e gradiente).
• Configuração do volume de cada altifalante (diant. esq., diant. dir., tras. esq., tras. dir.,
subwoofer).
• Alinhamento da hora.
• Controlo do subwoofer.
• Sensor de entrada dos cabos dos altifalantes.
• Dimensões: 170 x 40 x 95 mm (l x a x c).

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* DAB+ Adaptador de Rádio Digital SDA-11DAB, com Bluetooth
Deixe-se levar pelo som cristalino da Rádiodifusão Áudio Digital com este adaptador de
rádio digital DAB+ fácil de instalar.
Adicione confortavelmente o DAB+ Rádio Digital e sistema Bluetooth ao sistema de áudio
do seu veículo. Sintonizador de rádio independente que fornece uma nítida receção de
rádio digital com um menu extremamente fácil de utilizar e botões dedicados de prédefinição de estações de rádio. Fácil de instalar no tablier ou no para-brisas com todos os
acessórios necessários para a instalação incluídos. Concebido para operar com o seu
atual sistema estéreo equipado de fábrica, quer através de uma ligação sem-fios quer
com uma ligação por cabo. O sistema Bluetooth incorporado permite-lhe receber
chamadas telefónicas de forma confortável e segura. Características principais:
chamadas mãos-livres e transmissão de música através do sistema Bluetooth, microfone
e altifalante incorporados (pode ser ligado à tomada Line-Out para reprodução de áudio
através do sistema de altifalantes do veículo), anúncios de trânsito, procura
automática/manual de frequências, função de procura DAB abc, ecrã TFT de 2.4" (6.1
cm) com uma seleção de 5 cores (branco, vermelho, âmbar, verde ou azul), temporizador
da iluminação, controlo do brilho e função de deslocamento de texto. Ligações: aux-in e
line-out. Idiomas do menu: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Turco,
Dinamarquês, Norueguês. Inclui antena DAB+ ativa de para-brisas, adaptador USB de
carregamento, cabo de alimentação Micro-USB, cabo de áudio de 3.5 mm (AUX), base de
apoio para o para-brisas, base de apoio para o tablier, ferramenta de instalação e correia
de segurança
Axion* Digital radio upgrade para rádios RDS-FM com AF-Function
Desfrute de uma grande variedade de estações de rádio digital e de saída de som com
qualidade de CD com esta solução de reequipamento DAB+ Multi-veículo. 12 estações de
rádio pré-ajustadas com função de selecção rápida, gráficos no ecrã do carro e exibição
de informação mostram a capa do álbum, títulos de canções, nomes de artistas, notícias,
resultados desportivos, etc. Apresenta informações de tráfego ao vivo e de viagem via
TPEG permitindo receber informações de fluxo de tráfego, pausa e rebobinagem da rádio
ao vivo e conector aux-in para fontes de áudio externas. Kit incluindo módulo DAB+,
antena, controlo remoto, toda a cablagem necessária, bem como manual do utilizador e
guia de instalação
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Complemente o seu sistema de som com um subwoofer Pioneer+ altamente poderoso,
que ocupa pouco espaço, para uma ótima sonoridade de baixos. É tão compacto que
pode mesmo instalá-lo por baixo do banco do passageiro – sem comprometer a
potência!
Sistema de subwoofer ativo, compacto e potente, com amplificador MOSFET de 150 W
incorporado. Pode ser instalado por debaixo do banco devido ao seu design
extremamente estreito. A sua exclusiva tecnologia Horizontal Vertical Transforming
(HVT) produz vibrações verticais através de um impulso horizontal, produzindo um claro
e amplo som de baixa frequência. Especificações: potência máxima de 150 W, potência
nominal de entrada de 50 W. Dimensões: 340 mm x 60 mm x 250 mm (l x a x p)

2 427 199

179,00 €2

2 146 136

186,00 €1

2 409 070

281,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX 120A
Complemente o seu sistema de som com um subwoofer Pioneer+ altamente poderoso,
que ocupa pouco espaço, para uma ótima sonoridade de baixos. É tão compacto que
pode mesmo instalá-lo por baixo do banco do passageiro – sem comprometer a
potência!
Subwoofer activo compacto e potente, pode mesmo ser instalado debaixo do assento
devido à sua concepção ultra-plana. Possui amplificador de 160 W máx. incorporado e
Controlo Digital de Graves para modos de graves profundos ou dinâmicos. Woofer de
alumínio de 20 cm, 50 W de potência nominal de entrada. Fácil de instalar. Dimensões:
280 x 70 x 200 mm, peso: 3,5 kg. Não em combinação com ajuste eléctrico do assento
quando instalado por baixo do assento. O subwoofer pode ser instalado em todos os
veículos através de ficha cinch ou cabo alto-falante. Em alguns casos, poderá ser
necessário cabo adicional de altifalante universal (aprox. 0,5 m).

2 302 684

244,00 €1

SISTEMAS MULTIMÉDIA
OUTROS ACESSÓRIOS MULTIMÉDIA
RRP
Bury* Adaptador USB USB tipo C para a ficha Apple; Lightning
Adaptador USB para ser utilizado com o sistema POWERMOUNT da Bury*.
Necessario em combinação o com o sistema Bury* POWERMOUNT para carregar o
iPhone; 5 ou um modelo superior

2 279 206

Bury* Adaptador USB USB tipo C para Micro USB
Adaptador USB para ser utilizado com o sistema POWERMOUNT da Bury*.
Necessário em combinação com o sistema Bury* POWERMOUNT para carregar
smartphones com ficha Micro USB

2 279 208

ACV* Base de Carregamento INBAY Qi para modelos IPhone® 174;
5/5S/5C/6/6+/7/7+, preta
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Os recetores de carregamento INBAY Qi da
ACV* permitem carregar dispositivos móveis compatíveis com a norma Qi sem utilizar
cabos de carregamento.
Permite o carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Pode
ser facilmente instalado entre o telemóvel e a sua capa de proteção. Para ser utilizado em
combinação com o suporte de carregamento universal INBAY ou quaisquer outros
dispositivos de carregamento sem-fios Qi
ACV* Base de Carregamento INBAY Qi universal, com ficha Micro-USB 2.0, preto
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Os recetores de carregamento INBAY Qi da
ACV* permitem carregar dispositivos móveis compatíveis com a norma Qi sem utilizar
cabos de carregamento.
Permite o carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Pode
ser facilmente instalado entre o telefone a sua capa de protetor. Para ser utilizado em
combinação com o suporte de carregamento universal INBAY ou quaisquer outros
dispositivos de carregamento sem-fios Qi

12,00 €2

5,00 €2

2 344 015

20,00 €2

2 344 017

17,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Base de Carregamento INBAY Qi universal, com ficha USB 3.1 Tipo C, preto
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Os recetores de carregamento INBAY Qi da
ACV* permitem carregar dispositivos móveis compatíveis com a norma Qi sem utilizar
cabos de carregamento.
Permite o carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Pode
ser facilmente instalado entre o telefone a sua capa de protetor. Para ser utilizado em
combinação com o suporte de carregamento universal INBAY ou quaisquer outros
dispositivos de carregamento sem-fios Qi

2 344 019

ACV* Base Zens Qi branco
Sem cabos nem limitações, o carregamento sem-fios é a tecnologia do futuro para o
carregamento de dispositivos móveis. Leve esta tecnologia para sua casa com esta
elegante base de carregamento preta Zens Qi.
Unidade ligeira e compacta de carregamento por indução sem-fios, para smartphones
compatível com a norma Qi. Inclui 7 bobinas de indução, certificada de acordo com a
norma Qi

2 344 023

ACV* Base Zens Qi preto
Sem cabos nem limitações, o carregamento sem-fios é a tecnologia do futuro para o
carregamento de dispositivos móveis. Leve esta tecnologia para sua casa com esta
elegante base de carregamento preta Zens Qi.
Unidade ligeira e compacta de carregamento por indução sem-fios, para smartphones
compatível com a norma Qi. Inclui 7 bobinas de indução, certificada de acordo com a
norma Qi
Cabo adaptador para iPhone®/iPod® para AUX ou USB
Aprecie as suas músicas favoritas no seu iPhone® ou iPod® através do sistema de áudio
ou de navegação do veículo.
Liga o seu dispositivo de áudio ao sistema de áudio ou de navegação do veículo

ACV* Caixa de Carregamento Qi para IPhone® 6/6S/7, preto
Permite carregar determinados smartphones iPhone com carregamento sem-fios.
Caixa de proteção com função integrada de carregamento sem-fios. Para ser utilizada em
combinação com o kit de carregamento sem-fios Qi

ACV* Caixa de Carregamento Zens Qi para IPhone 7S, preto
Dê vida ao seu smartphone com esta caixa de carregamento Zens Qi - mantenha o visual
elegante, expanda a funcionalidade!
Caixa de proteção com função integrada de carregamento sem-fios. Permite o
carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Para ser
utilizada em combinação com a base Zens Qi ou qualquer outros dispositivos de
carregamento sem-fios compatível com a norma Qi

17,00 €2

48,00 €2

2 344 021

48,00 €2

1 529 487

62,00 €2

2 146 842

24,00 €2

2 344 013

48,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

65

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

Bury* Sistema POWERMOUNT
Com o seu design elegante e funcional, o sistema POWERMOUNT não tem limites.
Coloque o seu telemóvel no local mais cómodo para o seu conforto pessoal.
Base de smartphone de Qualidade Premium OEM para a consola central, consola
intermedia, painel de instrumentos ou, em alternativa, uma base para o Pilar A. Sistema
universal de carregamento de smartphone facil de utilizar, constituido pela base de
instalaçao, brao flexivel de suporte e base de carregamento USB. O sistema de quatro
eixos de ajuste extremamente flexivel assegura optimo posicionamento do dispositivo no
brazo de suporte. Encaixa perfeitamente em qualquer lugar no interior do seu Ford devido
ao design moderno, aos materiais de elevada qualidade e varias opes de posicionamento.
A opo de montagem atraves de fita adesiva torna o sistema permutvel e pode ser
removido sem deixar residuos. Tambiem possvel instalar permanentemente atraves de
parafusos. O adaptador USB - Lightning para carregar iPhones; (a partir do iPhone) e a
Micro USB para todos os restantes dispositivos esto disponiveis separadamente como
acessorio. Certificaes: CE, BIN/RECYCLING e RoHS
Bury* Sistema POWERMOUNT POWERCHARGE QI
Com o seu design elegante e funcional, o sistema POWERMOUNT não tem limites.
Coloque o seu telemóvel no local mais cómodo para o seu conforto pessoal.
Base de smartphone OEM de Qualidade Premium para a consola central, consola
intermédia, painel de instrumentos ou, em alternativa, um suporte para o pilar A. Sistema
de carregamento universal para smartphone, fácil de utilizar, constituído por uma base,
um braço de suporte flexível e uma base de carregamento indutivo Qi sem-fios, para
smartphones compatíveis com a norma Qi. Inclui ainda uma 1 ficha USB tipo C para um
carregamento por cabo, que pode ser utilizada para smartphones não compatíveis com a
norma Qi. Com indicador LED do estado do carregamento. O sistema de quatro eixos
amplamente ajustável assegura o ótimo posicionamento do dispositivo acessório no
braço de suporte. Combina na perfeição em qualquer local no interior do seu Ford devido
ao seu design moderno, aos materiais de elevada qualidade e às várias opções de
posicionamento. A opção de instalação através de fita adesiva permite instalar e
desinstalar facilmente o sistema, podendo ser removido sem deixar quaisquer resíduos.
Também é possível montar permanentemente através de parafusos. O adaptador USB Lightning para carregar iPhones® (a partir do iPhone® 5) e uma Micro USB para todos os
restantes dispositivos estão disponíveis separadamente como acessório. Dimensões
máximas do smartphone: altura: universal, largura: 60 mm – 90 mm, profundidade: 6
mm – 10 mm. Tensão de alimentação: 10V – 16V, consumo máximo de corrente: 2A.
Potência do Carregamento Indutivo: 5W, tensão de carregamento através de USB: 5V,
corrente de carregamento através de USB: 3A. Gama de temperatura de funcionamento:
-20 a +70°C. Homologações: UE, BIN/RECYCLING e RoHS
ACV* Suporte de Carregamento Universal INBAY para smartphones compatíveis
com a norma Qi, preto
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Não necessita de ligar e desligar um cabo de
carregamento sempre que pretender carregar um dispositivo móvel. Coloque
simplesmente o dispositivo móvel no suporte de carregamento sem-fios para carregar
um dispositivo compatível através de carregamento indutivo.
Solução elegante de carregamento sem-fios que encaixa na perfeição em qualquer
suporte de bebidas no interior do seu veículo e pode ser simplesmente ligado através de
um cabo USB. Largura máxima do smartphone: 70 mm. Kit completo incluindo um cabo
USB de 1 m, conversor de tensío externo USB, cabo de conexã com porta-fusíveis fichas
de 6.3 mm, 2 fichas banana de 2.5 mm, 2 fichas banana de 1.5 mm, 3 pares de terminais
crocodilo para uma fixação ideal de smartphones e fita adesiva. Certificada de acordo
com a norma Qi

2 279 204

95,00 €2

2 332 681

131,00 €2

2 344 025

58,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dension* Suporte Telemóvel/Smartphone para smartphones
A fixação por ventosa no pára-brisas ou painel de instrumentos (não compatível com a
consola de fixação no pilar A), permite efectuar chamadas em modo mãos-livres,
reprodução de música e inclui função de carga.
Transmissor de som polivalente, monta-se no pára-brisas ou painel de bordo. Avançada
qualidade de som reproduzido através do sistema de som do seu Ford. Com microfone
incorporado, saída de áudio AUX e FM. Com função de carregamento de telefone através
da ficha do isqueiro, incluindo cabo auxiliar de áudio. Para todos os Smartphones com
carregador Micro-USB e largura de 56 mm até 70 mm, adaptador Apple Lightning para
Micro-USB necessário para iPhone 5

1 831 835

99,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Câmara para tabliê 380GWX, câmara Dash dianteira e traseira.
Câmaras inteligentes e discretas ativadas por GPS para serem instaladas no para-brisas
e no vidro traseiro. A câmara virada para a frente está ligada à câmara virada para a
retaguarda através de um cabo de 6.5 m, ambas são alimentadas pelo cabo de
alimentação ligado à tomada do isqueiro, que automaticamente inicia a gravação das
câmaras quando a ignição é ligada. O kit inclui: câmara dianteira e apoio, câmara traseira,
cabo de ligação de 6.5 m, cabo de ligação à tomada do isqueiro, cabo USB, pack de
baterias, cartão micro SD de 32 GB, pack de segurança, guia de iniciação rápida,
autocolantes para o vidro e CD de software com manual de instruções.

2 534 404

443,00 €2

• Ângulo de visão largo de 140° com câmaras de 2.12 MP.
• Ajuste de lente vertical de 90° ideal para veículos ligeiros de passageiros e comerciais
ligeiros com para-brisas planos.
• Capta vídeo em full HD 1080p ou 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, formato de gravação
.MOV.
• Na eventualidade de ser atingida a capacidade de armazenamento do cartão SD, a
câmara elimina automaticamente os ficheiros mais antigos para criar espaço para novas
gravações, por forma a que nunca falte espaço de armazenamento.
• Pressione o botão de proteção durante a gravação para guardar o atual ficheiro de vídeo.
• A câmara está configurada para gravar ficheiros de vídeo com a duração de 1 minuto
permitindo gerir o tamanho se necessitar de descarregar e enviar para a sua companhia
de seguros.
• Descarregue, partilhe ou visualize o vídeo gravado, ou assista ao vídeo ao vivo através da
app Leitor de Câmara NEXTBASE disponível para descarregar a partir da sua app store,
iOS / Android.
• O CD com o firmware NEXTBASE Replay3 permite ligar ao computador através de USB.
• Ligação Wi-Fi ao smartphone, tablet etc.
• O GPS grava a localização, a velocidade, a data e a hora para mostrar exatamente onde
e quando ocorreram os acidentes.
• O vídeo da câmara traseira é apresentado como PiP (picture in picture) no seu
dispositivo, e ao tocar no ecrã irá ampliar ou reduzir o tamanho da imagem.
• Cartão micro SD de 32 GB incluído, compatível com capacidades de armazenamento de
8 a 128 GB, tipo SDHC, SDXC, U1.
• Inclui pack de baterias.
• O modo estacionamento monitoriza a zona circundante ao seu veículo quando está
estacionado e o motor está desligado. Inicia automaticamente a gravação, se e quando
for detetado movimento.
• Fornecida com um pack de segurança para cobrir os controlos do dispositivo e o cartão
SD, impedindo a manipulação e tornando-a ideal para veículos empresariais.
• Dimensões: câmara dianteira 58 x 98 x 47 mm, câmara traseira 49 x 68 x 37 mm.
• Peso: câmara dianteira 115 g, câmara traseira 50 g.
O campo de visão da câmara traseira pode ser obstruído se for instalada uma cobertura
rígida.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Câmara para tabliê com resolução full HD e tela operacional SYNC®3/4 e/ou
controle de voz via AppLink®
Câmara do tablier original FORD DashCam criada especificamente para uma perfeita
integração no seu veículo. Encaixa perfeitamente na zona do espelho retrovisor sem
obstruir o campo de visão do condutor para a retaguarda. Os seus momentos e memórias
favoritos são armazenados em segurança e à sua disposição para recordar em qualquer
momento e em qualquer lugar. Os dados gravados serão salvados automaticamente no
cartão SD em caso de acidente, incluindo a proteção contra colisões durante o
estacionamento. A câmara de grande-angular capta praticamente quaisquer acidentes
em torno do veículo. Também fornece os dados geográficos, como por exemplo, as
coordenadas e a velocidade. As funções da câmara e os dados gravados podem ser
controlados confortavelmente através do seu dispositivo móvel graças à ligação Wi-Fi e à
app específica para smartphone. O controlo simples do funcionamento da FORD
DashCam é garantido pela Applink através do ecrã e/ou do controlo por voz do SYNC 3.
Características principais: câmara de grande-angular de 139° com resolução full HD em
quaisquer condições de luminosidade, recetor de GPS e sensor de aceleração. Inclui
cartão SD de 16GB de capacidade e instruções de instalação.

2 557 542

323,00 €2

• Resolução: Full HD 1080P.
• Quadros por segundo: 60.
• Sensor: Sony.
• Processador de imagem de vídeo: Ambarella.
• Microprocessador de energia: NXP.
• tela operacional sync®3 e sync®4 e/ou controle de voz via applink

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Câmara para tabliê Câmara Dash 66W
Câmara compacta e discreta ativada por GPS/GALILEO com ecrã LCD de 2.0 e um
ângulo de visualização extralargo, para ser instalada no para-brisas. Regista e grava
imagens contínua e automaticamente, na eventualidade de um acidente. Inicia
automaticamente a gravação quando se encontra ligada a uma fonte de alimentação. O
kit inclui apoio magnético, duplo adaptador de carregador USB para ligação à tomada do
isqueiro, cabos USB de 4 m e de 1.5 m e manual de instruções. Nota: Aplicam-se os
termos e condições Garmin® e as restrições de funcionamento do aviso ao condutor.
Para mais informações, por favor consulte o website da Garmin®

2 489 135

260,00 €2

• Ângulo de visão extralargo de 180 graus com uma câmara de 3.7 MP camera
• Captação de vídeo com uma qualidade de 1440 pixel (resolução 2560 x 1400), 1080
pixel (resolução 1920 x 1080) ou 720 pixel (resolução 1280 x 720)
• O sensor G integrado permite a deteção automática de acidentes por forma a gravar um
vídeo da ocorrência de uma colisão
• O GPS grava a localização, a direção, a velocidade, a data e a hora para mostrar
exatamente onde e quando ocorreram os acidentes
• Integração de Wi-Fi e Bluetooth para a sincronização sem-fios do vídeo
• A função de comando por voz permite iniciar/parar a gravação de áudio, tirar uma
fotografia estática ou iniciar/parar a funcionalidade de captação de vídeo Travelapse™
(condensa as horas de condução em minutos de destaque).
• A função HDR de aumento da nitidez permite captar imagens com maior detalhes em
condições de elevada ou de baixa luminosidade ambiente
• Grava a sua condução num ciclo contínuo, utilizando um cartão micro SDHC™ (vendido
separadamente). Para expandir a capacidade de memória poderá adicionar um cartão
com uma capacidade desde 8 até 512 GB (necessita de classe 10)
• Reprodução das imagens no ecrã, podendo rever mais tarde no seu computador ou
utilizar a Garmin Drive™ App gratuita no seu smartphone
• Inclui funções de aviso ao condutor através do sistema de aviso de colisão dianteira e
aviso de saída de faixa de rodagem
• A função Auto Sync permite ligar sem-fios até 4 câmaras do tablier Garmin na secção
dianteira, traseira e nas secções laterais para uma cobertura total de 360°. Se uma
câmara gravar um vídeo, as restantes também gravam ao mesmo tempo. Utilizando a
Garmin Drive™ App no seu smartphone poderá então criar um vídeo com composição de
imagens (função picture-in-picture) de quaisquer duas perspetivas ao mesmo tempo
• Os dados sobre câmaras de semáforos vermelhos e câmaras de velocidade alertam-no
quando estiver na proximidade de câmaras de semáforos vermelhos ou câmaras de
velocidade e também quando o seu veículo estiver parado, por exemplo, num
cruzamento ou numa fila de trânsito
• A função de alerta “Go” avisa-o quando os veículos à frente tiverem reiniciado a marcha
• O modo estacionamento monitoriza a zona circundante ao seu veículo quando está
estacionado e o motor está desligado. Inicia automaticamente a gravação se e quando
for detetado movimento (necessita do cabo do modo estacionamento da Garmin®).
• Dimensões: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, peso: 61 gramas
• Opera na gama de temperatura entre os -20° C e os +55°C
• Bateria incorporada

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

70

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

JANTES
SUSPENSÃO
RRP
ARB* Kit de Aperfeiçoamento da Suspensão GVM Old Man Emu
Prepare o seu veículo para trabalhos mais pesados. O kit de aperfeiçoamento GVM da
suspensão ARB aumenta a capacidade de carga útil, aumenta a distância ao solo e
fornece uma melhor tração em superfícies irregulares.
A marca 'Old Man Emu' deve o seu nome à capacidade de Emu de manter uma grande
estabilidade quando se desloca em terrenos irregulares a velocidades elevadas. Este
atributo foi integrado no projeto do kit de aperfeiçoamento da suspensão GVM para um
melhor comportamento e maiores níveis de conforto e capacidade de carga. O kit inclui
amortecedores dianteiros, amortecedores traseiros, molas dianteiras, molas traseiras, kit
de grilhetas lubrificáveis, kit de pinos dos terminais fixos lubrificáveis, kit de casquilhos de
grilhetas G, kit da transmissão, parafuso U, anilhas e porcas.

2 519 132

2 885,00 €2

• Aumenta o peso bruto admiss&#237;vel para 3,500 kg
• Melhoria do conforto fora de estrada
• Melhoria do comportamento em estrada
•
•
•
<p>2.0 l diesel biturbo, exceto Raptor</p>
Eibach®* Kit Pro-Lift molas de extensão da distância ao solo
Reforce o visual e aumente as capacidades de todo-o-terreno do seu modelo Ranger
através da instalação deste Kit Pro-Lift.
Sistema de molas de aço de alta qualidade perfeitamente ajustadas para aumentar a
distância ao solo da carroçaria do seu veículo. Projetadas para uma utilização quer em
estrada, quer fora de estrada em terrenos moderadamente irregulares. Melhora o
comportamento fora de estrada em combinação com um excelente conforto de
condução. Extensão da altura nos eixos dianteiro e traseiro: +30 mm. Carga máxima nos
eixos dianteiro/traseiro: 1550 kg/1850 kg – <p>2.0 TDCI, excepto Raptor, excepto
suspensão a ar</p>

2 472 566

337,00 €1

JANTES
JANTES DE LIGA LEVE
RRP
Jante de liga leve 16" com 6 raios duplos, 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
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 450 120

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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Jante de liga leve 17" 6 raios duplos, cor Dyno Grey
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.
8.5 x 17", offset 55, para pneus LT285/70 R17 – Raptor
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 17" 6 raios, cor Asphalt Black
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.
8 x 17", offset 55, para pneus 265/65 R17 – Exceto Raptor
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 17" 6 raios, Panther Black
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.
8 x 17", offset 55, para pneus 265/65 R17
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 17" 6 raios, prateado sparkle
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,

2 127 663

354,00 €3

2 538 818

354,00 €3

2 449 174

354,00 €3

2 127 624

354,00 €3

segurança e – não menos importante – aparência.
8 x 17", offset 55, para pneus 265/65 R17
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 18" 6 raios duplos, cor Cinza Medium Bolder
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.
8 x 18", offset 55, para pneus 265/60 R18 – Exceto Raptor
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 18" 6 raios duplos, cor Cinza Medium Bolder Maquinada
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.
8 x 18", offset 55, para pneus 265/60 R18 – Exceto Raptor
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 18" 6 raios duplos, cor Panther Black
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.
8 x 18", offset 55, para pneus 265/60 R18
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 18" 6 raios em Y, cor Medium Bolder Grey
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.
8.0 x 18", offset 55, para pneus 265/60 R18 – Exceto Raptor
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 472 705

433,00 €3

5 752 355

446,00 €3

2 256 278

446,00 €3

2 127 632

446,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Jante de liga leve 18" 6 x 2 raios em Y, cor preto
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.
8 x 18", offset 55, para pneus 265/60 R18 – Exceto Raptor
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 426 617

433,00 €3

JANTES
ACESSÓRIOS PARA JANTES
RRP
Parafuso de Proteção da Roda Sobressalente
Evite as surpresas desagradáveis: proteja bem a sua roda sobressalente!
Fornece segurança adicional contra o furto da roda sobressalente – Exceto Raptor

116,00 €1

Parafuso de Proteção da Roda Sobressalente
Evite as surpresas desagradáveis: proteja bem a sua roda sobressalente!
Fornece segurança adicional contra o furto da roda sobressalente – Raptor

131,00 €1

Porcas com chave, kit para jantes de liga leve
Proteja as suas jantes de liga leves contra furto, com porcas de rodas com chave. Apenas
removíveis com a ferramenta especial incluída no kit.
Conjunto de 4 unidades, inclui chave. Proteção antirroubo para as suas jantes de liga leve

Tampão do Cubo da Roda
Os tampões de jante são um equipamento decorativo que cobre o centro das jantes de
liga leve - um excelente acabamento.
– Raptor

2 403 120

2 402 324

1 751 660

84,00 €2

5 441 713

36,00 €2

Tampão do Cubo da Roda Dark Grey
Os tampões de jante são um equipamento decorativo que cobre o centro das jantes de
liga leve - um excelente acabamento.

16,00 €2

Tampão do Cubo da Roda prateado
Os tampões de jante são um equipamento decorativo que cobre o centro das jantes de
liga leve - um excelente acabamento.

16,00 €2

Tampão do Cubo da Roda Preto Ébano.
Os tampões de jante são um equipamento decorativo que cobre o centro das jantes de
liga leve - um excelente acabamento.
– Exceto Raptor

5 341 585

1 732 431

5 601 076

16,00 €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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ESTILO
ASPECTO EXTERIOR
RRP
EGR* Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros, em cor preto mate
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto completo de 6 peças,

2 487 504

806,00 €1

• Largura: 39 mm
• Não necessita de furar
• Fabricadas em plástico ABS resistente a raios UV, moldadas por processo de vácuo
• Fácil instalação
<p>XL e XLT</p>
EGR* Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros, em cor preto mate com
tampões cromados dos parafusos
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto completo de 6 peças.

2 487 498

487,00 €1

• Largura: 37 mm
• Não necessita de furar
• Fabricadas em plástico ABS resistente a raios UV, moldadas por processo de vácuo
•
<p>XL e XLT</p>
EGR* Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros, em cor preto mate.
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto completo de 6 peças.

2 487 506

806,00 €1

• Largura: 39 mm.
• Não necessita de furar.
• Fabricadas em plástico ABS resistente a raios UV, moldadas por processo de vácuo.
• Fácil instalação.
<p>Para Limited e Wildtrak, excepto veículos com estacionamento paralelo
assistido</p>

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros, em preto mate com
parafusos de plástico pretos.
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto completo de 6 peças.

2 542 387

738,00 €1

• Largura: 8 polegadas (203.2 mm).
• Não necessita de furar.
• Compatível com ou sem sensores de estacionamento.
• O plástico resistente a raios UV assegura durabilidade.
• A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado.
• Apenas utilização fora de estrada, salvo aprovação pela autoridade de segurança
rodoviária relevante.
<p>Para cabina Rap, exceto Raptor.</p>
EGR* Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros, em preto mate com tampões
cromados dos parafusos
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto completo de 6 peças,

2 487 500

487,00 €1

• Largura: 37 mm
• Não necessita de furar
• Fabricadas em plástico ABS resistente a raios UV, moldadas por processo de vácuo
• Instalaçao de peritos necessária
<p>Disponíveis para as versões Limited e Wildtrak. excepto veículos com
estacionamento paralelo assistido</p>
Eibach®* Kit Pro-Spacer espaçador de rodas System 4, em cor prata anodizado.
Acrescente o derradeiro acabamento ao seu modelo com linhas elegantes e superfícies
contínuas proporcionadas por este Kit Pro-Spacer.
O kit inclui 1 par. Com os espaçadores de rodas instalados, o seu veículo aparenta uma
maior largura pois as rodas ficam à face das extremidades exteriores dos guarda-lamas,
reforçando significativamente o seu visual. Através do aumento da largura dos eixos,
também é obtido um melhor comportamento de condução combinado com uma maior
estabilidade, pois reduz o adornamento do chassis/carroçaria.

2 516 578

181,00 €1

• Espessura do espaçador de roda: 21 mm, aumento da largura do eixo : 42 mm.
• Fabricado em liga de alumínio de elevada resistência.
• Encaixe perfeito e melhor equilibragem das rodas devido às reduzidas tolerâncias de
fabrico.
• Todas as aplicações testadas em ensaios de dureza e fadiga.
• Redução significativa do peso comparativamente aos espaçadores de jantes fabricados
em aço.
• Ideal para ser utilizado em combinação com o sistema de rebaixamento da suspensão
Eibach® Pro-Kit.
• Elevada proteção anticorrosão através de um processo especial de revestimento
(ensaio de pulverização de água salgada em conformidade com a norma DIN 50021).

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Kit Pro-Spacer espaçador de rodas System 4, em cor prata anodizado.
Acrescente o derradeiro acabamento ao seu modelo com linhas elegantes e superfícies
contínuas proporcionadas por este Kit Pro-Spacer.
O kit inclui 1 par. Com os espaçadores de rodas instalados, o seu veículo aparenta uma
maior largura pois as rodas ficam à face das extremidades exteriores dos guarda-lamas,
reforçando significativamente o seu visual. Através do aumento da largura dos eixos,
também é obtido um melhor comportamento de condução combinado com uma maior
estabilidade, pois reduz o adornamento do chassis/carroçaria.

2 516 580

188,00 €1

• Espessura do espaçador de roda: 25 mm, aumento da largura do eixo : 50 mm.
• Fabricado em liga de alumínio de elevada resistência.
• Encaixe perfeito e melhor equilibragem das rodas devido às reduzidas tolerâncias de
fabrico.
• Todas as aplicações testadas em ensaios de dureza e fadiga.
• Redução significativa do peso comparativamente aos espaçadores de jantes fabricados
em aço.
• Ideal para ser utilizado em combinação com o sistema de rebaixamento da suspensão
Eibach® Pro-Kit.
• Elevada proteção anticorrosão através de um processo especial de revestimento
(ensaio de pulverização de água salgada em conformidade com a norma DIN 50021).

Suporte de Placa de Matrícula Ford em cor preto, com logótipo Ford em cor branco e
inscrição "BRING ON TOMORROW".
O pacote contém 2 detentores de matrículas.

2 460 006

Suporte de Placa de Matrícula Ford prateado, com logótipo Ford e inscrição "BRING
ON TOMORROW" em preto
A embalagem contém 2 suportes de placa de matrícula.

2 569 770

16,00 €2

26,00 €2

• Dimensões: 524 x 114 x 24 mm

Suporte de Placa de Matrícula Ford preto, com logótipo Ford e inscrição "BRING ON
TOMORROW" em branco
A embalagem contém 2 suportes de placa de matrícula.

2 569 816

26,00 €2

• Dimensões: 524 x 114 x 24 mm

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ESTILO
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
RRP
Alpex 4x4* Barra de iluminação LED da Lazer Linear-24.
Barra de iluminação para instalar na calha do tejadilho com 24 LEDs de alta densidade de
11 W de potência, com kit de instalação.

2 491 859

1 562,00 €2

• 24,816 lúmen.
• Tecnologia LED extremamente eficiente.
• LEDs com ciclo de vida expectável de 50,000 horas.
• Resistência à corrosão em conformidade com as normas da indústria automóvel.
• Lente em policarbonato inquebrável.
• Ruído do vento virtualmente impercetível devido ao design aerodinâmico.
• Fornecida com acessórios de fixação com proteção antirroubo.
• Estanqueidade de acordo com a norma IP69K.
• Para utilização apenas fora de estrada.
Wildtrack, apenas compatível com as calhas de tejadilho Ford.
Alpex 4x4* Barra de iluminação LED da Lazer Linear-36 XL.
Barra de iluminação para instalar na calha do tejadilho com 36 LEDs de alta densidade,
com kit de instalação.

2 491 857

1 390,00 €2

• 13,500 lúmen.
• Tecnologia LED extremamente eficiente.
• LEDs com ciclo de vida expectável de 50,000 horas.
• Resistência à corrosão em conformidade com as normas da indústria automóvel.
• Lente em policarbonato inquebrável.
• Ruído do vento virtualmente impercetível devido ao design aerodinâmico.
• Fornecida com acessórios de fixação com proteção antirroubo.
• Estanqueidade de acordo com a norma IP67.
• Homologação ECE para circulação na via pública.
<p>Wildtrack, apenas compatível com as calhas de tejadilho Ford.</p>
Pickup Attitude* Kit de Proteção dos Faróis contorno em preto mate.
As elegantes proteções dos faróis conferem ao seu Ford um visual robusto e também
ajudam a proteger os faróis e os farolins contra a projeção de gravilha e danos.
Elegantes proteções que ajudam a proteger os faróis contra a projeção de gravilha e
riscos. Conjunto de 2 unidades.

2 489 887

121,00 €1

• Material termoplástico ABS.
• Fácil de instalar, inclui fita adesiva 3M.
<p>XL e XLT, excepto luzes LED de funcionamento diurno</p>

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Kit de Proteção dos Farolins Traseiros contorno em preto mate
As elegantes proteções dos faróis conferem ao seu Ford um visual robusto e também
ajudam a proteger os faróis e os farolins contra a projeção de gravilha e danos.
Elegantes proteções que ajudam a proteger os farolins traseiros contra a projeção de
gravilha e riscos. Conjunto de 2 unidades.

2 489 889

124,00 €1

• Material termoplástico ABS
• Fácil de instalar, inclui fita adesiva 3M
• Nao é necessária aprovaçao ABE

Pickup Attitude* Luzes traseiras LED Edição Black Series
Acrescente um visual elegante à traseira do seu Ford com luzes LED traseiras distintivas.
Com tecnologia LED. Conjunto de 2 unidades.

2 489 891

870,00 €1

• Óticas transparentes
• Guia da luz vermelha com fundo preto
• Basta instalar e ligar
• Instalação idêntica à das luzes traseiras originais
• Antiembaciamento
• Aprovadas pela CE

* 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 02.01.2023. 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

• Bateria de lítio cor de laranja fluorescente de 24000 mAh
• 500 CCA contínua e 1000 CCA suplementar
• Dimensões da bateria: 188 x 134 x 37 mm
• Cabos auxiliares inteligentes com função de amplificação, inversão de polaridade e
proteção contra faíscas
• Inclui carregador DC de 12 V e carregador AC de 240 V
• Lanterna incorporada de 100 lúmen com 4 modos (elevada luminosidade,
estroboscópica, SOS, desligada)
• Ficha de ligação de tomada de isqueiro de 12 V para alimentar dispositivos como
lanternas, compressores de ar e caixas frigoríficas
• 2 portas USB e um cabo USB inteligente, com capacidade de carregamento da maioria
dos smartphones Android® e Apple®
• Perfeito para veículos familiares, barcos, motociclos, cortadores de relva etc

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

• Peso: máximo de 150 kg
• Assento e encosto almofadados
• Logótipo ARB bordado
• Bolsa de revistas em malha no lado posterior do encosto
• Bolsa lateral com presilha de velcro para chaves, carteira e outros artigos pequenos
• Mesa rígida com suporte de bebidas que se prende facilmente à secção lateral da
cadeira
• Apoio de braços com superfície plana para um melhor conforto
• Dimensões do assento: 56 cm (l) x 47 cm (p)
• Dimensões: 92 cm (a) x 61 cm (p) x 66 cm (l)

* 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 02.01.2023. 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)

2 615 992

1 302,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.

* 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 02.01.2023. 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)

2 616 045

1 404,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

• Isolado contra a infiltração de humidade e resistente ao pó
• Cilindro anodizado e com elevada dureza para um baixo atrito
• Segmentos do êmbolo em fibra de carbono impregnada de teflon para o máximo ciclo
de vida sem problemas
• Equipado com uma válvula de segurança de alívio de pressão
• O motor elétrico está protegido por um sistema de gestão térmica contra temperaturas
extremas
• Fusível MAXI de elevada resistência equipado para a proteção profissional de circuitos
em série

* 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 02.01.2023. 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.

2 616 047

3 639,00 €2

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, exceto modelos Raptor.

* 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 02.01.2023. 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)

2 615 994

1 227,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

84

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

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)

2 615 996

1 277,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.
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.

2 615 998

38,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

85

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

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.

2 616 020

53,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.
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.

2 616 026

30,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.
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.

2 616 035

44,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.
ARB* Kit de Instalação da Cabina para o suporte base
O kit de instalação da cabina é necessário para instalar o suporte base no seu veículo. O
suporte base do tejadilho é mantido tão próximo quanto possível do tejadilho do veículo.

2 616 014

670,00 €2

• Inclui defletor de vendo fabricado em alumínio moldado de 2 mm e revestido
• Compatível com antenas originais instaladas na dianteira e na traseira
• Compatível com calhas de tejadilho originais
• Como o suporte base assenta a uma altura baixo das calhas do tejadilho originais, a
base e os suportes podem ser facilmente removidos se necessário
Cabina Dupla, apenas Wildtrak. Por favor note: não pode ser instalado sobre capota
rigida.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit de Instalação da Cabina para o suporte base ARB
O kit de instalação da cabina é necessário para instalar o suporte base no seu veículo. O
suporte base do tejadilho é mantido tão próximo quanto possível do tejadilho do veículo.

2 616 012

526,00 €2

• Inclui defletor de vendo fabricado em alumínio moldado de 2 mm e revestido
• 10 mm de distância do tejadilho desde o fundo do suporte base do tejadilho até ao
ponto alto do tejadilho do veículo
• 45 mm de altura mínima acrescida (devido à curva do tejadilho)
Cabina Dupla, exceto modelos Raptor e Wildtrak. Por favor note: não pode ser instalado
sobre capota rigida.
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.

2 616 037

45,00 €2

• Assegura que a sua caixa frigorífica se mantém fixada em segurança ao seu veículo,
mesmo nos terrenos mais difíceis
Cabina Dupla, exceto modelos Raptor
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.

2 616 018

77,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor
ARB* Kit de Piso Dianteiro para gavetas rolantes
O kit de piso dianteiro inclui painéis e suportes para fazer a ponte entre a parte de trás das
gavetas dos rolos e a parte da frente da base de carga. Os painéis também incluem um
mecanismo de fecho para permitir o acesso fácil a áreas adicionais de armazenamento
ocultadas.Pode ser utilizado em combinação com o kit de painéis laterais ARB (disponível
separadamente) para completar a instalação e aumentar a área plana da superfície.

2 616 008

214,00 €2

• Concebido para combinar perfeitamente com as unidades de gaveta rolante
Cabina Dupla, exceto modelos Raptor.

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit de Piso Lateral para gavetas rolantes
O kit de piso lateral inclui painéis laterais esquerdo e direito, suportes e fixações para fazer
a ponte entre o lado das gavetas rolantes e o lado da base de carga. Proporciona uma
superfície plana em toda a base de recolha de um lado ao outro. Os painéis também
incluem um mecanismo de fecho para permitir o acesso fácil a áreas adicionais de
armazenamento ocultadas.Pode ser utilizado em combinação com o kit de painel
dianteiro ARB (disponível separadamente) para completar a instalação e aumentar a
área plana da superfície.

2 616 006

209,00 €2

• Concebido para combinar perfeitamente com as unidades de gaveta rolante
Cabina Dupla, exceto modelos Raptor.
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, exceto modelos Raptor.
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.

2 616 024

57,00 €2

2 616 016

66,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.
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

• Resistente ao calor para preparação de refeições
• A mesa pode suportar até 30 kg quando montada
• Dimensões: 860 x 700 x 700 mm (C x L x A)
• Pernas anodizadas em preto com medidas de 22 x 22 mm
• Inclui um saco de transporte compacto com alça tiracolo
• Peso: 4 kg

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

• Pés em borracha para reduzir o escorregamento
• Divisórias móveis e amovíveis para manter tudo acessível
• 4 etiquetas de identificação individuais para identificar facilmente os seus conteúdos
• Fácil de arrumar, pode ser dobrado quando não estiver a ser utilizado
• 400 x 400 x 180 mm (l x p x a)

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.

2 181 468

156,00 €2

• 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

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

• Pés em borracha para reduzir o escorregamento
• Divisórias móveis e amovíveis para manter tudo acessível
• 4 etiquetas de identificação individuais para identificar facilmente os seus conteúdos
• Fácil de arrumar, pode ser dobrado quando não estiver a ser utilizado
• 600 x 200 x 180 mm (l x p x a)

* 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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

• Pés em borracha para reduzir o escorregamento
• Divisórias móveis e amovíveis para manter tudo acessível
• 4 etiquetas de identificação individuais para identificar facilmente os seus conteúdos
• Fácil de arrumar, pode ser dobrado quando não estiver a ser utilizado
• 400 x 160 x 180 mm (l x p x a)

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

• Bateria de iões de lítio de 7 V
• 1000/2000 lúmen
• Bateria de carregamento de 4000 mAh a 5 V com ligação USB de carregamento
• Alojamento em alumínio fundido a alta pressão
• 2 a 4 horas de funcionamento para uma carga da bateria
• Carregador de 8.4 V, 2.4 A – carregador rápido AC/DC incluído
Cabina Dupla, exceto modelos Raptor.
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)

2 616 031

126,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor.

* 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 02.01.2023. 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.

2 181 470

51,00 €2

• 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)

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)

2 616 010

597,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor. Por favor note: não pode ser instalado sobre
capota rigida.

* 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 02.01.2023. 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.

2 616 022

1 929,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor. Por favor note: não pode ser instalado sobre
capota rigida.

* 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 02.01.2023. 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 quebravento ARB (disponíveis separadamente)

2 616 029

524,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor. Por favor note: não pode ser instalado sobre
capota rigida.
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)

2 616 033

354,00 €2

• 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, exceto modelos Raptor. Por favor note: não pode ser instalado sobre
capota rigida.

* 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 02.01.2023. 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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