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TRANSPORTE
TRANSPORTE NO TEJADILHO
RRP
MontBlanc®* 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
Conjunto de 2, aço, com fechadura. Carga Vertical Máxima: 100 kg, peso do conjunto 6 kg
aprox. Pode ser combinado com o kit-extensão (Finis 1819091 - barra de tejadilho
adicional) – Para veículos com tecto baixo
Q-Top® (Q-Tech)* Barras de tejadilho com barra de tejadilho transversal adicional
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
1 barra de tejadilho transversal adicional com kit de instalação, para ser utilizada como
extensão das restantes 2 barras transversais. (2 necessárias para modelos de distância
entre eixos curta, 3 necessárias para modelos de distância entre eixos média)

1 819 090

150,00 €1

2 539 253

106,00 €1

• Alumínio com revestimento metálico preto e fechos de aço inoxidável
• Leve mas extremamente resistente
• Peso: 3 kg
• Carga mÁxima admissível: com 2 barras, 95 kg, com 3 barras, 112.5 kg, com 4 barras, 112.5
kg
Veículos com tejadilho baixo
Thule®* Barras de tejadilho com conjunto de 2 barras transversais do 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, peso aproximadamente igual a 6.6 kg. Apenas disponível em combinao com o
kit de suporte de barras de tejadilho 3123 da Thule® e o pack base para suporte de barras
de tejadilho 751 da Thule® (conjunto de 4 bases para suporte de barras de tejadilho) –
Apenas para veículos com tejadilho baixo. Possibilidade de extensão para uma barra
transversal adicional do tejadilho em combinação com o pack base para suporte de
tejadilho 750 da Thule (conjunto de 2 bases para suporte de barras de tejadilho) e kit de
suporte de barras de tejadilho 3123 da Thule. Capacidade máxima de carga de 100 kg
com duas barras e 150 kg com trés barras

1 569 265

264,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Q-Top® (Q-Tech)* Barras de tejadilho com conjunto de 2 barras transversais do
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
2 barras transversais de tejadilho com kit de instalação. Inclui difusores dianteiros para
reduzir o ruído do vento. Podem ser utilizadas com uma barra transversal adicional do
tejadilho. (2 necessárias para modelos de distância entre eixos curta, 3 necessárias para
modelos de distância entre eixos média)

2 539 255

211,00 €1

• Alumínio revestido de plástico preto com acessórios de fixação em aço inoxidável
• Leve mas extremamente resistente
• Peso: 5 kg
• Carga máxima admissível: com 2 barras, 95 kg, com 3 barras, 112,5 kg, com 4 barras, 112,5
kg
Veículos com tejadilho baixo
Q-Top® (Q-Tech)* Barras de tejadilho com conjunto de 3 barras transversais do
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
3 barras transversais de tejadilho com kit de instalação. Inclui difusores dianteiros para
reduzir o ruído do vento. (2 necessárias para modelos de distância entre eixos curta, 3
necessárias para modelos de distância entre eixos média)

2 539 257

306,00 €1

• Alumínio revestido de plástico preto com acessórios de fixação em aço inoxidável
• Leve mas extremamente resistente
• Peso: 7 kg
• Carga máxima admissível: com 2 barras, 95 kg, com 3 barras, 112,5 kg, com 4 barras, 112,5
kg
Veículos com tejadilho baixo e distância entre eixos média
Thule®* Barras de tejadilho extensão para uma 3ª barra transversal do 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
Peso aproximadamente igual a 3.5 kg, capacidade maxima de carga de 100 kg para 2
barras e de 150 kg para 3 barras. Apenas disponivel em combinaçao com o kit de suporte
de barras de tejadilho 3123 da Thule e o pack base para suporte de barras de tejadilho 750
da Thule (conjunto de 2 bases para suporte de barras de tejadilho) – Apenas para
veículos com tejadilho baixo

1 569 267

148,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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MontBlanc®* Barras de tejadilho kit extensão
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
Barra tranversal de tejadilho adicional, para ser utilizada com o kit base de barras
transversais (Finis 1819090). Peso aprx. 2 kg. Recomendado para veículos com longa
distância entre eixos. – Para veículos com tecto baixo
Barras de Tejadilho Rebatíveis
As robustas barras de tejadilho permitem-lhe transportar facilmente uma ampla
variedade de objetos. Baixo peso e design aerodinâmico. Podem ser recolhidas quando
não forem necessárias.
Solução para montagem posterior quando o veículo não está equipado de fábrica com as
barras de tejadilho rebatíveis opcionais. Conjunto de 3 barras transversais em alumínio,
com um peso de 16 kg, capacidade máxima de carga de 130 kg (80 kg para o modelo
Tourneo Custom Sport) quando rebatidas para cima e 75 kg quando rebatidas para baixo.
Produzem baixo ruído causado pelo vento e não aumentam o consumo de combustível
quando não estão a ser utilizadas. Altura do tejadilho de 2.04 m com as barras rebatidas
para baixo, de 2.13 m com as barras rebatidas para cima. Compatível com as fixações do
tejadilho Thule® devido aos perfis T integrados, incluindo os batentes de carga – Para
veículos com tejadilho baixo
G3* Barras Transversais de Tejadilho 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.
Conjunto de 2 barras transversais do tejadilho para serem instaladas nas calhas laterais
em T do tejadilho, com fechadura

1 819 091

85,00 €1

2 394 045

1 022,00 €1

2 548 197

168,00 €1

• Barras transversais em alumÍnio com tampas terminais em preto
• Perfil aerodinâmico e simétrico para uma menor resistência ao deslocamento do ar
• Leve mas extremamente resistente
• Fechadura com 2 chaves
• Fácil de instalar
• Dimensões das barras transversais do tejadilho: 1500 x 80 x 30 mm (C x L x A)
• Capacidade de carga mÁ;xima: 75 kg (incluindo o peso das barras)
• Peso: 4.4 kg
Active
Thule®* Cinta de Retenção 323
A Correia Elástica de Tensão é uma excelente solução no que diz respeito à fixação
correta e segura da carga no suporte de carga do tejadilho – ideal para combinar com os
parafusos com olhal opcionais!
Cinto de tensão resistente com pega larga, 4,5 m de comprimento, complementa de
forma ideal o parafuso ocular Thule* 320 – Apenas em combinação com barras de
tejadilho instaladas de fébrica a partir de 09/2015
Q-Top® (Q-Tech)* Conjunto Batente da Escada para grade de carga de tejadilho,
universal
Fixe facilmente a sua escada ao suporte de carga do tejadilho com um prático batente.
Para fixar a escada em segurança à grade de carga de tejadilho em várias posições

1 569 257

36,00 €1

1 913 407

74,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Q-Top® (Q-Tech)* Conjunto de Fixação Universal para grade de carga de tejadilho,
universal
Os pequenos artigos fazem uma grande diferença.Agora terá uma maior facilidade em
fixar objetos nas barras do tejadilho com este conjunto de ganchos de fixação fáceis de
instalar - a vida não tem que ser difícil.
Para fixar objetos em segurança á grade de carga de tejadilho em várias posições
Q-Top® (Q-Tech)* Dispositivo rolante para escadas para grades de tejadilho QTop® (Q-Tech)
O dispositivo com rolamentos para escadas facilita o carregamento e descarregamento
de escadas transportadas no suporte de carga do tejadilho.
Largura: 150 cm

1 913 408

35,00 €1

1 913 404

157,00 €1

• Ajuda a proteger o seu veículo e equipamento de danos durante as operações de carga e
descarga
• Construção durável para uma longa vida útil
• Rápido e fácil de instalar
Para veículos com portas traseiras basculantes e teto baixo
Q-Top® (Q-Tech)* Escadote Telescópico com 4 degraus
O escadote telescópico versátil permite-lhe aceder de forma segura e fácil à carga no
tejadilho a partir de qualquer um dos lados e da traseira do veículo, podendo também ser
utilizado como escadote convencional no seu local de trabalho.
Utilizado em combinação com a grade de carga de tejadilho Q-Top®, o escadote
telescópico de fácil utilização permite colocar e remover carga das barras de tejadilho de
forma segura e fácil. Contrariamente aos escadotes fixos do veículo, permite um ótimo
acesso em 3 lados do seu veículo ao fixar na calha do tejadilho em qualquer posição, em
ambas as laterais ou no lado traseiro. Como vantagem adicional, também pode ser
utilizado como escadote convencional no seu local de trabalho.Acondicionado num
suporte específico (disponível separadamente) no interior do veículo, quando não estiver
a ser utilizado

2 582 971

474,00 €1

• Acesso e flexibilidade em 1
• Alumínio leve e anodizado
• Peso: 6.2 kg
• Capacidade de carga: 150 kg (330 lbs)
• Pés em borracha aderente estável de elevada resistência
• Dimensões: 1210 x 510 x 75 mm
• O acondicionamento no interior do veículo evita que pessoas não autorizadas acedam à
carga no tejadilho
• Não necessita de furação
• Certificação EN131-6 TÜV
Tejadilho de altura baixa

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Q-Top® (Q-Tech)* Escadote Telescópico com 6 degraus
O escadote telescópico versátil permite-lhe aceder de forma segura e fácil à carga no
tejadilho a partir de qualquer um dos lados e da traseira do veículo, podendo também ser
utilizado como escadote convencional no seu local de trabalho.
Utilizado em combinação com a grade de carga de tejadilho Q-Top®, o escadote
telescópico de fácil utilização permite colocar e remover carga das barras de tejadilho de
forma segura e fácil. Contrariamente aos escadotes fixos do veículo, permite um ótimo
acesso em 3 lados do seu veículo ao fixar na calha do tejadilho em qualquer posição, em
ambas as laterais ou no lado traseiro. Como vantagem adicional, também pode ser
utilizado como escadote convencional no seu local de trabalho.Acondicionado num
suporte específico (disponível separadamente) no interior do veículo, quando não estiver
a ser utilizado

2 582 973

527,00 €1

• Acesso e flexibilidade em 1
• Alumínio leve e anodizado
• Peso: 8.2 kg
• Capacidade de carga: 150 kg (330 lbs)
• Pés em borracha aderente estável de elevada resistência
• Dimensões: 1810 x 510 x 75 mm
• O acondicionamento no interior do veículo evita que pessoas não autorizadas acedam à
carga no tejadilho
• Não necessita de furação
• Certificação EN131-6 TÜV
Tejadilho de altura média
Q-Top® (Q-Tech)* Grade da Carga de Tejadilho
Aumente facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A grade de carga do tejadilho de
elevada resistência foi concebida para transportar carga volumosa.
Alumínio, 3000 mm x 1500 mm, peso aprox. 28 kg, capacidade máxima de carga de 150
kg (incluindo o peso da grade da carga de tejadilho). Design aerodinâmico que permite
reduzir o consumo de combustível, com perfis de proteção de borracha, fácil de instalar.
Rolos da grade, conjunto batente da grade e conjunto de fixação universal disponíveis
separadamente como acessórios, para uma maior facilidade de utilização – Para veículos
com distância entre-eixos longa e tejadilho baixo
Q-Top® (Q-Tech)* Grade da Carga de Tejadilho
Aumente facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A grade de carga do tejadilho de
elevada resistência foi concebida para transportar carga volumosa.
Alumínio, 2600 mm x 1500 mm, peso aproximado de 25.2 kg, capacidade de carga
máxima de 150 kg (incluindo o peso da grade de carga do tejadilho). Tem um design
aerodinâmico que permite economizar combustível, é construída em perfis com
protecção em borracha, fácil de instalar. Rolo de deslizamento da grade, conjunto
batente da grade e gancho de amarração universal disponível separadamente como
acessório para melhorar a utilização – Para veículos com distância entre-eixos curta e
tejadilho baixo
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 –
Compatível apenas com barras transversais de tejadilho Thule® Professional

2 485 870

992,00 €2

2 485 868

855,00 €2

1 513 390

32,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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®* Imobilizador de Carga 315
Estas fixações de carga móveis ajudam a proteger a sua valiosa carga nas barras de
tejadilho.
Com função de dobragem para uma maior facilidade de carregamento, conjunto de 2
unidades, ajustável sem ferramentas adicionais – Apenas em combinação com as barras
de tejadilho instalada de fábrica em veículos a partir de 09/2015

1 569 245

85,00 €1

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.

2 486 295

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 – Apenas disponível para veículos com
distância entre-eixos curta, tejadilho baixo e portas traseiras no compartimento de carga.
Não disponível em combinação com barras do tejadilho rebatíveis. Compatível com
barras de tejadilho da Thule® e da MontBlanc®

2 191 625

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 – Apenas disponível para veículos com
distância entre-eixos curta, tejadilho baixo e portas traseiras no compartimento de carga.
Não disponível em combinação com barras do tejadilho rebatíveis. Compatível com
barras de tejadilho da Thule® e da MontBlanc®

13,00 €1

290,00 €1

2 191 628

314,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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 – Apenas disponível para veículos com
distância entre-eixos curta, tejadilho baixo e portas traseiras no compartimento de carga.
Não disponível em combinação com barras do tejadilho rebatíveis. Compatível com
barras de tejadilho da Thule® e da MontBlanc®
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 – Para veículos com distância entre-eixos curta, apenas
disponível em combinação com barras do tejadilho Thule® ou MontBlanc®. Nota: para
ser instalada nas barras de tejadilho transversais centrais ou traseiras. Durante a abertura
da porta do compartimento de bagagens, poderá ocorrer um contacto com a mala de
tejadilho em função do seu comprimento

2 191 632

303,00 €1

2 430 271

686,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 – Para veículos com
distância entre-eixos curta, apenas disponível em combinação com barras do tejadilho
Thule® ou MontBlanc®. Nota: para ser instalada nas barras de tejadilho transversais
centrais ou traseiras. Durante a abertura da porta do compartimento de bagagens,
poderá ocorrer um contacto com a mala de tejadilho em função do seu comprimento
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 – Para veículos com distância entre-eixos curta, apenas disponível em
combinação com barras do tejadilho Thule® ou MontBlanc®. Nota: para ser instalada nas
barras de tejadilho transversais centrais ou traseiras. Durante a abertura da porta do
compartimento de bagagens, poderá ocorrer um contacto com a mala de tejadilho em
função do seu comprimento

2 430 267

650,00 €1

2 430 265

591,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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 – Para veículos com distância entre-eixos curta, apenas disponível em
combinação com barras do tejadilho Thule® ou MontBlanc®. Nota: para ser instalada nas
barras de tejadilho transversais centrais ou traseiras. Durante a abertura da porta do
compartimento de bagagens, poderá ocorrer um contacto com a mala de tejadilho em
função do seu comprimento
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 – Para veículos com distância entre-eixos curta, apenas disponível em
combinação com barras do tejadilho Thule® ou MontBlanc®. Nota: para ser instalada nas
barras de tejadilho transversais centrais ou traseiras. Durante a abertura da porta do
compartimento de bagagens, poderá ocorrer um contacto com a mala de tejadilho em
função do seu comprimento

2 430 262

480,00 €1

2 430 260

532,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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 – Para veículos com distância entre-eixos curta, apenas disponível em
combinação com barras do tejadilho Thule® ou MontBlanc®. Nota: para ser instalada nas
barras de tejadilho transversais centrais ou traseiras. Durante a abertura da porta do
compartimento de bagagens, poderá ocorrer um contacto com a mala de tejadilho em
função do seu comprimento
Thule®* Parafuso Olhal 320
O parafuso com olhal e a correia elástica de tensão formam um conjunto perfeito no que
diz respeito à fixação correta e segura da carga no suporte de carga do tejadilho!
Conjunto de 2 unidades, encaixam nas calhas T das barras transversais, complementam
de forma ideal a correia de tensão Thule* 323 – Apenas em combinação com barras de
tejadilho instaladas de fábrica a partir de 09/2015
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. – Para veículos com chassis curto, apenas em
combinação com barras de tejadilho instaladas de fábrica em veículos a partir de
09/2015 ou barras de tejadilho MontBlanc®
Thule®* Suporte para Escadas 311
Fixe o seu escadote, de forma segura, às barras de tejadilho. De fácil instalação e com
bloqueio para segurança.
Fornece uma maneira segura, rápida e fácil de carregar e descarregar escadas no teto do
veículo. Com função deslizante, mecanismo basculante com 4 batentes de carga
ajustáveis, fixação ergonômica e segura da escada – Compatível apenas com barras
transversais de tejadilho Thule® Professional
Thule®* Suporte para Escadas 330
Fixe o seu escadote, de forma segura, às barras de tejadilho. De fácil instalação e com
bloqueio para segurança.
Com 4 imobilizadores de carga, aperto fácil e seguro da escada com mecanismo de
roquete integrado

2 430 269

739,00 €1

1 569 243

28,00 €1

1 746 077

106,00 €1

1 569 247

707,00 €1

1 569 248

159,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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 –
Para veículos com distância entre-eixos curta, apenas em combinação com barras de
tejadilho instaladas de fabrica em veículos fabricados a partir de 09/2015 ou barras de
tejadilho MontBlanc. Pode ocorrer uma condição ligeira de contacto aquando da abertura
da tampa do compartimento de bagagens

2 318 742

338,00 €1

2 117 636

285,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

2 474 458

665,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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. – Nota: a porta traseira não poderá ser
aberta mesmo quando o porta-bicicletas está inclinado.
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. – Por favor note: a
porta traseira não pode ser aberta mesmo quando o porta-bicicletas está inclinado.

2 241 803

749,00 €1

2 603 910

812,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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. – Nota: a porta traseira não poderá ser aberta mesmo quando o porta-bicicletas
está inclinado.
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. – Nota: a porta traseira não poderá ser aberta mesmo quando o porta-bicicletas
está inclinado.

2 241 805

891,00 €1

1 948 382

681,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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
– Nota: a porta traseira não poderá ser aberta mesmo quando o porta-bicicletas está
inclinado.
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

1 948 383

823,00 €1

2 474 447

74,00 €1

2 474 452

85,00 €1

1 948 381

65,00 €1

1 948 380

60,00 €1

utilizado

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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 €1

• 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
Ficha adaptadora para e-kit do gancho de reboque Ficha de 13 a 7 pinos (curta)
Maior facilidade de reboque de atrelado, com esta ficha adaptadora de 7 pinos do
reboque para ligar à ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo.
Necessário para ligar a ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo à ficha de 7
pinos do reboque

1 513 402

32,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 Amovível
Os ganchos de reboque amovíveis foram concebidos para um manuseamento fácil, com
total compatibilidade e integração com os sistemas elétricos do seu Ford. Permitem
desacoplar o atrelado convenientemente quando já não é necessário.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo. Permite a ativação do
Trailer Sway Control através do Controle Eletrônico de Estabilidade padrão – Não
compatível com suportes de dobradiças para roda suplente montada na traseira
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.
– Não compatível com suportes de dobradiças para roda suplente montada na traseira

1 842 424

550,00 €2

1 815 307

339,00 €2

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.

2 461 044

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

2 461 207

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

57,00 €1

49,00 €1

2 461 209

49,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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
Metalloproduktsia* Kit Sistema de Suportes Multiuso para o Piso com travessas de
curto comprimento, para o interior do veículo
O kit inclui 4 acessórios de fixação e 2 travessas em alumínio de curto comprimento para
suportar 1 bicicleta. Os acessórios de fixação são fixados às calhas dos bancos enquanto
as travessas são fixadas aos acessórios de fixação. As travessas também incluem uma
calha em T por forma a que os objetos que normalmente seriam transportados nas
barras de tejadilho sejam transportados no interior do veículo para uma maior segurança.

2 460 886

368,00 €1

2 529 651

257,00 €1

• Peso: 4.25 kg
• Para fixar 1 bicicleta; é necessário remover 1 banco
Tourneo
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

1 524 823

44,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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
ACESSÓRIOS DOS ESPAÇOS DE
ARRUMAÇÃO
RRP
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 €1

2 470 827

30,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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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

2 469 549

146,00 €1

• 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.
2. 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.
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
Proteção inferior do motor e caixa de velocidades.
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 2.5 mm e peso de 14 kg.
Necessita adicionalmente da instalação da proteção contra respingos.

2 322 055

265,00 €2

• Ideal para negócios onde a condução off-road é necessária (le: agricultura, trabalho de
base, etc.).
• Facilmente removido para chenges de óleo e manutenção.

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 €1

•
•
•
•
•
•
•
•

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 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 €1

• 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.
2. 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.
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 €1

• 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 €1

• 20.5 x 14.5 cm

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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
ACTIVline* Capas para bancos premium, para banco duplo, 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 bancos à medida em couro sintético preto premium para uma instalação
perfeita, 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.

2 578 749

171,00 €1

• Instalação à medida
• 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 banco individual, 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 bancos à medida em couro sintético preto premium para uma instalação
perfeita, 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.

2 578 747

151,00 €1

• Instalação à medida
• Compatível com o airbag
• Ideal para uma utilização comercial
• Fácil de limpar com um pano húmido
• A funcionalidade do banco mantém-se inalterada

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 o banco do condutor, 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 bancos à medida em couro sintético preto premium para uma instalação
perfeita, 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.

2 578 741

151,00 €1

• Instalação à medida
• 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 o banco traseiro de três lugares, 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 bancos à medida em couro sintético preto premium para uma instalação
perfeita, 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.

2 578 751

196,00 €1

• Instalação à medida
• Compatível com o airbag
• Ideal para uma utilização comercial
• Fácil de limpar com um pano húmido
• A funcionalidade do banco mantém-se inalterada
para veículos com banco traseiro de três lugares

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 duplo, 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 duplo 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.

2 578 781

120,00 €1

• 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
Para veículos com banco duplo
ACTIVline* Capas para bancos premium, para qualquer banco duplo, em cor de
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
duplo 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.

2 578 787

109,00 €1

• 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

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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 €1

• 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

Divisória Alta Flexível Proteção Transparente
Tempos de incerteza requerem soluções flexíveis. É por essa razão que oferecemos novas
divisórias de proteção para veículos comerciais Ford. Concebidas para ajudar os nossos
clientes a continuarem as suas operações e a cumprir os requisitos de distanciamento
social. Além disso, oferecem aos condutores e aos passageiros uma tranquilidade
adicional durante o trabalho e as viagens.
Para instalar atrás dos bancos do condutor e do passageiro dianteiro.

2 501 111

132,00 €1

• PVC flexível
• Fácil de limpar
• Fácil de instalar, remover e armazenar
• Gama de resistência à temperatura: -20 a +50°C

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Divisória Alta Flexível Proteção Transparente
Tempos de incerteza requerem soluções flexíveis. É por essa razão que oferecemos novas
divisórias de proteção para veículos comerciais Ford. Concebidas para ajudar os nossos
clientes a continuarem as suas operações e a cumprir os requisitos de distanciamento
social. Além disso, oferecem aos condutores e aos passageiros uma tranquilidade
adicional durante o trabalho e as viagens.
Para instalar atrás e entre os bancos do condutor e do passageiro dianteiro.

2 501 123

190,00 €1

• PVC flexível
• Fácil de limpar
• Fácil de instalar, remover e armazenar
• Peso: 1.8 kg

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
Tapetes de alcatifa, standard dianteiro, preto
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 2, com fixações no lado do condutor e do passageiro – Apenas disponível
para veículos equipados com caixa de velocidades automática, banco de dois lugares
para os passageiros dianteiros e piso revestido com alcatifa de série
Tapetes de alcatifa, standard dianteiro, preto
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 2, com fixações no lado do condutor e do passageiro – Apenas disponível
para veículos equipados com caixa de velocidades automática, banco simples do
passageiro dianteiro e piso revestido com alcatifa de série
Tapetes de alcatifa, standard dianteiros, em preto
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 2 unidades, com fixações nos lados do condutor e passageiro dianteiro –
Apenas para veículos com banco de co-piloto duplo e equipados com tapetes de
borracha montados de fábrica., a partir de 01/2015 onwards
Tapetes de alcatifa, standard dianteiros, pretos
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 2, com fixações no lado do condutor – Apenas para veículos com banco de
co-piloto duplo e tapete montado de fábrica., até 12/2014

2 033 206

11,00 €2

2 461 248

80,00 €1

2 461 240

66,00 €1

1 945 224

80,00 €1

2 461 228

80,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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, standard dianteiros, pretos
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 2, com fixações no lado do condutor – Apenas para veículos com banco de
co-piloto simples e tapete montado de fábrica., até 12/2014
Tapetes de alcatifa, standard pretos, dianteiros
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 2 unidades, com fixações nos lados do condutor e co-piloto – Apenas para
veículos com banco de co-piloto simples e equipados com tapetes de borracha
montados de fábrica., a partir de 01/2015 onwards
Tapetes de alcatifa, standard traseiros, pretos
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Para 3ª fila de bancos, uma unidade
Tapetes de alcatifa, standard traseiros, pretos
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Para 2ª fila de bancos, uma unidade
Tapetes de borracha moldados
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.

Tapetes de borracha moldados - dianteiros, pretos
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 unidades, com logótipo Transit e fixações nos lados do condutor e
passageiro. Peças adicionais necessárias para veículos anteriores a 05/2015. Para mais
informações contacte com o seu Concessionário Ford. – Apenas para veículos com banco
de co-piloto duplo e equipados com tapetes de borracha montados de fábrica.
Tapetes de borracha moldados - dianteiros, pretos
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 unidades, com logótipo Transit e fixações nos lados do condutor e
passageiro. Peças adicionais necessárias para veículos anteriores a 05/2015. Para mais
informações contacte com o seu Concessionário Ford. – Apenas para veículos com banco

2 461 226

66,00 €1

1 945 221

66,00 €1

1 831 001

50,00 €1

1 831 000

89,00 €1

1 831 004

55,00 €1

1 945 228

60,00 €1

1 945 218

60,00 €1

de co-piloto simples e equipados com tapetes de borracha montados de fábrica.
Tapetes de borracha moldados dianteiro, 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 logótipo Transit e fixações no lado do condutor e do passageiro –
Apenas disponível para veículos equipados com caixa de velocidades automática, banco
simples do passageiro dianteiro e piso revestido com alcatifa de série

2 097 670

60,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 dianteiro, 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 logótipo Transit e fixações no lado do condutor e do passageiro –
Apenas disponível para veículos equipados com caixa de velocidades automática, banco
de dois lugares para os passageiros dianteiros e piso revestido com alcatifa de série
Tapetes de borracha moldados traseiros, pretos
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Para 2ª fila de bancos, uma unidade, com logótipo Transit

2 097 368

60,00 €1

1 831 003

55,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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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.

1 448 154

514,00 €1

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

1 871 128

4,00 €1

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.

2 471 506

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

7,00 €1

4,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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* 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

14,00 €1

• 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)
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.

2 431 452

32,00 €1

2 332 715

8,00 €1

2 311 396

16,00 €1

2 471 674

18,00 €1

• 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

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.

1 761 591

23,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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* 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.

2 471 504

18,00 €1

• 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
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

2 332 712

17,00 €1

2 332 709

19,00 €1

2 311 429

28,00 €1

2 332 723

15,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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,

2 332 721

19,00 €1

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.

1 460 220

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

8,00 €1

9,00 €1

SEGURANÇA
PRODUTOS DE SEGURANÇA
RRP
Bosch®* Dispositivo de Aviso de Marcha-Atrás
Estacione o seu veículo de marcha-atrás em segurança com o nosso sistema de aviso de
marcha-atrás que alerta os pedestres com um aviso acústico.
Emite um aviso sonoro para segurança adicional quando o veículo efectua marcha-atrás

1 713 304

82,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Brigade®* Dispositivo de Aviso de Marcha-Atrás Som branco BBS-87
Estacione o seu veículo de marcha-atrás em segurança com o nosso sistema de aviso de
marcha-atrás que alerta os pedestres com um aviso acústico.
Aviso de marcha-atrás standard de média intensidade, concebido para emitir um aviso
audível para as pessoas na zona de perigo em torno do veículo em marcha-atrás. Ao
emitir o White Sound® da bbs-tek®, o aviso sonoro é suave para os ouvidos e o som é
limitado à zona de perigo.

2 583 084

44,00 €2

• 87 decibéis
• Os avisos de marcha-atrás multifrequência da bbs-tek® utilizam uma ampla gama de
frequências de do White Sound®, permitindo ao ouvinte localizar instantaneamente a
direção do som
• A intensidade sonora do White Sound® é 5 decibéis inferior à de um aviso convencional
com o mesmo efeito de aviso
• O White Sound® dissipa-se rapidamente, não suscitando reclamações sobre o ruído
• Temperatura de funcionamento: -40 a +85°C
• Dimensões: 105 x 65 x 32 mm (w x h x d)
• Rótulo CE
• Garantia vitalícia
• À prova de água, com classe de proteção IP67
• 12/24 V

Brigade®* Dispositivo de Aviso de Marcha-Atrás Som branco BBS-97
Estacione o seu veículo de marcha-atrás em segurança com o nosso sistema de aviso de
marcha-atrás que alerta os pedestres com um aviso acústico.
Aviso de marcha-atrás standard de média intensidade, concebido para emitir um aviso
audível para as pessoas na zona de perigo em torno do veículo em marcha-atrás. Ao
emitir o White Sound® da bbs-tek®, o aviso sonoro é suave para os ouvidos e o som é
limitado à zona de perigo.

2 583 087

67,00 €2

• 97 decibéis
• Os avisos de marcha-atrás multifrequência da bbs-tek® utilizam uma ampla gama de
frequências de do White Sound®, permitindo ao ouvinte localizar instantaneamente a
direção do som
• A intensidade sonora do White Sound® é 5 decibéis inferior à de um aviso convencional
com o mesmo efeito de aviso
• O White Sound® dissipa-se rapidamente, não suscitando reclamações sobre o ruído
• Temperatura de funcionamento: -40 a +85°C
• Dimensões: 105 x 65 x 32 mm (l x a x p)
• Rótulo CE
• Garantia vitalícia
• À prova de água, com classe de proteção IP67
• 12/24 V

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Brigade®* Dispositivo de Aviso de Marcha-Atrás Som branco SA-BBS-97
Estacione o seu veículo de marcha-atrás em segurança com o nosso sistema de aviso de
marcha-atrás que alerta os pedestres com um aviso acústico.
Aviso de marcha-atrás premium de média intensidade, concebido para emitir um aviso
audível para as pessoas na zona de perigo em torno do veículo em marcha-atrás. Ao
emitir o White Sound® da bbs-tek®, o aviso sonoro é suave para os ouvidos e o som é
limitado à zona de perigo.

2 583 089

112,00 €2

• Ajuste automático da intensidade sonora na faixa de 77-97 decibéis (o aviso é ajustado
continuamente para 5-10 dB acima do ruído ambiente)
• Os avisos de marcha-atrás multifrequência da bbs-tek® utilizam uma ampla gama de
frequências de do White Sound®, permitindo ao ouvinte localizar instantaneamente a
direção do som
• A intensidade sonora do White Sound® é 5 decibéis inferior à de um aviso convencional
com o mesmo efeito de aviso
• O White Sound® dissipa-se rapidamente, não suscitando reclamações sobre o ruído
• Temperatura de funcionamento: -40 a +85°C
• Dimensões: 127 x 76 x 65 mm (l x a x p)
• Rótulo CE
• Garantia vitalícia
• À prova de água, com classe de proteção IP68
• 12/24 V

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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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 €1

• 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 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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.
Veículos com vidro traseiro.

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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.
2. 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.
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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Wölfle* Controlo Eletrónico da Temperatura do Ar melhoramento
Com este aperfeiçoamento conveniente do controlo eletrónico da temperatura do ar,
basta definir a temperatura desejada no controlo da climatização para desfrutar do
conforto do sistema de aquecimento e ar condicionado.
Converte o ar condicionado manual num controlo da climatização de zona simples
(temperatura igual para o condutor e passageiro dianteiro). Regula automaticamente a
temperatura, a distribuição do ar e a velocidade do ventilador – Apenas para veículos
com ar condicionado manual equipado de fábrica e motores 2.2 l. O controlo manual da
temperatura traseira não é afetado e não será trocado.
Eberspächer* Controlo Remoto para Aquecedor de Parque EasyStart Remote
Aumenta o seu conforto, permitindo acionar o aquecedor de parqueamento do seu Ford
com um controlo remoto.<br>
Controlo remoto instalado à posteriori para veículos equipados de fábrica com aquecedor
de parque Hydronic II ou Hydronic S3, permite o controlo cómodo através de um
interruptor On/Off, com raio de alcance de até 1.000 m

1 867 858

498,00 €2

2 582 966

475,00 €2

• Aquecimento imediato
• Facilmente colocado em qualquer porta-chaves
• Resposta de transmissão de dados através de LED
• Fácil de utilizar com apenas 2 botões

ClimAir®* Defletor de Vento para os 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.
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.

1 815 015

68,00 €2

2 170 133

68,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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Espelho digital de vista traseira interior
Conduzir e realizar manobras de marcha-atrás no seu modelo Transit, com o
compartimento de carga cheio e a impedir a visibilidade para a retaguarda é um desafio.
Mas com o Espelho-Ecrã Interior, agora terá sempre uma vista panorâmica clara e
incondicional para a retaguarda.
O Espelho-Ecrã Interior é um sistema inteligente de visão da retaguarda que utiliza uma
câmara digital orientada para a retaguarda para captar imagens e transmiti-las para o
ecrã LCD integrado no espelho.

2 480 128

907,00 €1

• O modo visualização fornece ao condutor uma vista panorâmica aperfeiçoada da zona à
retaguarda do veículo
• A visualização da imagem captada pela câmara não é prejudicada pelos passageiros,
apoios de cabeça, dimensão do vidro traseiro, bagagem ou carga transportada
• Maior segurança de condução pois o modo visualização duplica o campo de visão
• O modo espelho fornece uma solução de recurso para o caso de a câmara ou o ecrã
ficarem inoperacionais devido a sujidade ou gelo
• O modo espelho permite ao condutor visualizar o interior do veículo, os bancos traseiros,
os passageiros etc
• Controlo automático da luminosidade durante o dia/noite
Para veículos com portas de carga traseiras ou porta elevatória com janelas, com sensor
de chuva
Espelho digital de vista traseira interior
Conduzir e realizar manobras de marcha-atrás no seu modelo Transit, com o
compartimento de carga cheio e a impedir a visibilidade para a retaguarda é um desafio.
Mas com o Espelho-Ecrã Interior, agora terá sempre uma vista panorâmica clara e
incondicional para a retaguarda.
O Espelho-Ecrã Interior é um sistema inteligente de visão da retaguarda que utiliza uma
câmara digital orientada para a retaguarda para captar imagens e transmiti-las para o
ecrã LCD integrado no espelho.

2 480 115

907,00 €1

• O modo visualização fornece ao condutor uma vista panorâmica aperfeiçoada da zona à
retaguarda do veículo
• A visualização da imagem captada pela câmara não é prejudicada pelos passageiros,
apoios de cabeça, dimensão do vidro traseiro, bagagem ou carga transportada
• Maior segurança de condução pois o modo visualização duplica o campo de visão
• O modo espelho fornece uma solução de recurso para o caso de a câmara ou o ecrã
ficarem inoperacionais devido a sujidade ou gelo
• O modo espelho permite ao condutor visualizar o interior do veículo, os bancos traseiros,
os passageiros etc
• Controlo automático da luminosidade durante o dia/noite
Para veículos com portas do compartimento de carga com vidros, sem sensor de chuva
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 – Possiblidade de instalação apenas nos bancos
dianteiros

2 021 595

313,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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 – Possiblidade de instalação apenas nos bancos
dianteiros
Luz do Habitáculo LED para o compartimento de carga
Acrescente brilho ao seu compartimento de carga quando abrir as portas. Além da sua
facilidade de instalação, também apresenta uma elevada eficiência energética e potência
luminosa!
Módulo da luz do compartimento de carga com 9 LEDs individuais
Purificador de Ar
O purificador de ar Ford ajuda a melhorar a qualidade do ar dentro da cabina, removendo
pequenas partículas nocivas de arbourne. Gera e liberta milhões de partículas carregadas
negativamente chamadas iões, estas atraem e fixam-se a iões carregados positivamente
que transportam alergénios que depois se tornam demasiado pesados e caem no chão.
Isto é concebido para neutralizar e remover pólen, pêlo de animais de estimação, odores,
fumo de cigarro e pó, deixando a cabina com uma sensação de frescura.

2 021 594

157,00 €2

2 230 338

88,00 €2

2 485 741

56,00 €1

• Mais eficiente do que a filtragem do ar da cabina
• Para ser instalado junto ao ventilador do A/C
• Os iões negativos podem melhorar o estado e aumentar os níveis de energia
• Os iões negativos aumentam a frescura do ar ambiente
• Aconselha-se que a instalação seja realizada por um concessionário
• Inclui fusível de alimentação
• Dimensões: 120 x 50 x 50 mm
• Peso: 250 g
• Manutenção do sistema recomendada após 1 ano / 20,000 km para manter a eficiência.

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.

2 225 436

203,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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)* 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 vai aumentando a
frequência do som quando até um som continuo quando se encontra muito próximo ao
obstáculo. 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. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.
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 – Componentes adicionais
para a instalação. 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 vai aumentando a
frequência do som quando se encontra muito próximo ao obstáculo. Também para
veículos com gancho de reboque ou roda sobresselente montada no exterior. Pode ser
combinado com os sensores de estacionamento dianteiros Xvision em vários modelos.
Sensores planos ou angulares incluídos no pacote que permitem a montagem conforme
a forma do para-choques. Os sensores também podem ser pintados na cor da carroçaria.
Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 935 219

219,00 €2

2 225 438

192,00 €2

1 935 215

177,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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* Altifalante TS-170 Ci
Como gosta de ouvir a sua música? Alta e nítida? Então temos o ideal para si. A gama de
altifalantes dianteiros e traseiros da Pioneer+ promete um desempenho sonoro de
elevada categoria e sons graves poderosos a elevados níveis de pressão - com uma
montagem perfeita no seu Ford.
Sistema de altifalantes de 2 vias de 17 cm, potência máxima de 170 W – Adequado para
ser instalado apenas nas portas dianteiras, necessita adicionalmente do anel adaptador
do altifalante
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
Connects2®* Digital radio upgrade
Integra-se totalmente no sistema áudio do seu veículo e permite a recepção de estações
de rádio de radiodifusão áudio digital (DAB/DAB+). Fácil instalação plug and play, utiliza
visor de rádio instalado de fábrica e comandos no volante. Armazena as suas estações de
rádio preferidas e apresenta texto de rádio, canções e informações sobre artistas.
Excepto veículos com Ford SYNC com AppLink e Ford SYNC 2 – Para veículos com
visualização multi-funções de matriz média e grande
Connects2®* Digital radio upgrade
É integrado totalmente no sistema de áudio do seu veículo e permite a receção de
estações emissoras de rádio digital (DAB). Instalação fácil "plug and play", utiliza o ecrã
do rádio equipado de fábrica e os botões de controlo no volante. Permite memorizar as
suas estações de rádio preferidas e indica o texto emitido pela estação de rádio e a
informação sobre a música reproduzida e o artista. Não disponível para veículos com
para-brisas com função de proteção solar, SYNC com AppLink e SYNC 2 – Para veículos
com ecrã do rádio integrado

1 595 410

66,00 €2

2 427 199

179,00 €1

1 895 515

129,00 €2

2 096 073

194,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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.

48

FORD TOURNEO CUSTOM 08/2012 – 01/2018

Status: 02.01.2023

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* Sistema de Áudio DEH-S2000UI
Usufrua de um som puro durante as suas viagens com a nossa gama de sistemas áudio
de elevada qualidade. Todos os sistemas de som incluem soluções tecnológicas de
vanguarda, tais como entradas USB, compatibilidade MP3 e compatibilidade com
smartphones iPhone®/Android.
Rádio estéreo com Sintonizador RDS FM/AM (possibilidade de armazenamento de 24
estações de rádio pré-definidas), botões com iluminação multicor e leitor de CD.
Amplificador incorporado MOSFET 50 W x 4, compatibilidade com formatos de ficheiros
MP3/WMA/WAV, fácil ligação de dispositivos iPod®, iPhone® e Android através de USB,
incluindo função de carregamento da bateria. Inclui entrada AUX dianteira, entrada USB
dianteira e 2 saídas RCA traseiras. Painel dianteiro amovível, incluindo caixa de proteção.
As características avançadas incluem, a função MIXTRAX para reproduzir uma mistura
ininterrupta de toda a sua biblioteca de músicas, com uma gama de efeitos de mistura e
de iluminação ao estilo de discoteca, função Spotify que lhe permite pesquisar
confortavelmente as suas listas de reprodução, álbuns, faixas e artistas favoritos no seu
smartphone, utilizando os controlos da unidade principal. Compatibilidade ainda com a
Advanced Remote Control App (Pioneer ARC), que transforma o seu smartphone num
poderoso controlo remoto de ecrã tátil. Nota: não compatível com
amplificador/subwoofer instalado de fábrica. Adaptador de antena e Adaptador da CANBus/Botões de Controlo (para veículos equipados de fábrica com botões de controlo no
volante) ou Adaptador ISO (para veículos não equipados de fábrica com botões de
controlo no volante) necessário para a instalação. O Adaptador da CAN-Bus/Botões de
Controlo só é necessário se forem desejadas as funções de controlo do rádio através dos
botões de controlo no volante equipados de fábrica. Nos restantes casos, o Adaptador
ISO poderá ser utilizado

2 146 136

186,00 €2

2 302 664

117,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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* Sistema de Áudio MVH-S220DAB.
Usufrua de um som puro durante as suas viagens com a nossa gama de sistemas áudio
de elevada qualidade. Todos os sistemas de som incluem soluções tecnológicas de
vanguarda, tais como entradas USB, compatibilidade MP3 e compatibilidade com
smartphones iPhone®/Android.
Recetor de rádio digital sem leitor de CD. Compatibilidade com a Advanced Remote
Control App (Pioneer ARC), que transforma o seu smartphone num poderoso controlo
remoto de ecrã tátil. As principais funcionalidades incluem o rádio digital DAB+ com som
nítido e RDS, avisos de trânsito, memória de estações, equalizador gráfico de 5 bandas e
Spotify através da ligação USB de smartphone.

2 539 437

128,00 €2

• Ecrã LCD largo branco com elevado ângulo de visualização, com iluminação vermelha
dos botões.
• Sintonizador de rádio digital DAB+ com botões de pré-definições específicos fáceis de
utilizar.
• Aprovado com selo de seleção de rádio digital.
• Equalizador gráfico de 5 bandas.
• Potência máxima: MOSFET 50W x 4.
• Tipo de instalação: 1-DIN.
• Entrada USB para carregar o smartphone ou reproduzir música a partir do smartphone.
• Reprodução de ficheiros MP3, WMA, AAC, WAV.
• Criado para iphone / ipod e compatível com dispositivos Android.
• Disponibilidade de Spotify® através do seu smartphone ligado via USB.
• App Advanced Remote Control (Pioneer ARC).
• Mechafree, sem CD, concebido para formatos modernos de música digital.
• Idiomas do menu: Inglês / Turco / Russo.
• Painel dianteiro amovível por razões de segurança com caixa de proteção.
• Saídas RCA de pré-amplificador: 2 (dianteira, traseira ou subwoofer).
• Entrada auxiliar: dianteira.
• Preparado para controlo remoto cablado.
• Necessita de antena DAB.

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)

2 409 070

281,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €2

SISTEMAS MULTIMÉDIA
NAVEGAÇÃO
RRP
TomTom* Actualização de mapas para o sistema de navegação Ford MFD
Para evitar congestionamentos de trânsito, frustrações e atrasos, atualize o software do
seu Sat Nav com a última atualização de mapas.
Contém atualização para o ano 2022 dos mapas da Rússia, Bulgária e Roménia e
também das principais estradas da Europa de Leste
TomTom* Actualização de mapas para o sistema de navegação Ford MFD
Para evitar congestionamentos de trânsito, frustrações e atrasos, atualize o software do
seu Sat Nav com a última atualização de mapas.
Contém atualização para o ano 2022 dos mapas da Europa e Turquia e também das
principais estradas do Sudeste Europeu
Pioneer* Câmara de Marcha-Atrás ND-BC8 para rádios Pioneer 2-DIN e sistemas de
navegação multimédia
Detete qualquer obstáculo atrás de si, no ecrã do seu sistema multimédia.
Câmara de alta resolução à prova de água e imagens a cor. Funciona na obscuridade,
cobertura de 129º horizontal e 105º vertical, guia de conexão (necessária configuração
dos parâmetros do veículo), dimensões 24 x 24 x 25 mm. Cabo de conexão de 10 m
incluído

2 608 622

119,00 €1

2 608 624

112,00 €1

2 013 854

103,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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* Sistema de Navegação Multimédia AVIC-F9880BT
Se pretender mais do que um sistema de navegação quando estiver a conduzir, os nossos
sistemas de navegação multimédia são a melhor escolha. Totalmente equipado com
funções atualizadas e mapas de todos os países Europeus, os sistemas de navegação
oferecem ainda um módulo de sistemas mãos-livres Bluetooth® e são compatíveis com
vários formatos de ficheiros – incluindo leitor de DVD e ligação para iPhone®/iPod®. Para
que não perca coisa alguma, – onde quer que vá.
Características: • Ecrã tátil 3D a cores de 6.2"" (15.75 cm)
• Apple CarPlay®
• Sintonizador RDS e recetor TMC
• Módulo mãos-livres Bluetooth® com A2DP & AVRCP 1.4
• Entrada de cartão Micro SD™ e 2 entradas USB traseiras para reprodução de ficheiros
de áudio e vídeo
• Mapas 3D
• 10 milhões de POIs com criador de POIs personalizados
• Mapa de cobertura total de 45 países Europeus na memória incorporada
• Guia de voz com função Text-To-Speech (18 idiomas)
• Reprodução de DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
• Processador de Sinal Digital e Equalizador Gráfico otimizado de 13 bandas
• Controlo Direto de Música/Vídeo do iPod®, iPod® Touch e iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+ através de USB (não inclui cabos necessários, disponíveis como
opção)
• Compatibilidade com Android Auto
• Conectividade Android através de USB
• Outros dispositivos AV através de 2 entradas auxiliares traseiras
• Entrada da câmara de marcha-atrás
• Possibilidade de indicação de informação do sistema de ar condicionado e do controlo
do sistema de sensores de estacionamento nas carlines selecionadas
• Painel dianteiro parcialmente amovível como proteção antirroubo

2 302 656

798,00 €2

Moldura 2-DIN e Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo (para veículos equipados de
fábrica com botões de controlo no volante) ou Adaptador ISO (para veículos não
equipados de fábrica com botões de controlo no volante) necessário para a instalação. O
Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo só é necessário se forem desejadas as
funções de controlo do rádio através dos botões de controlo no volante equipados de
fábrica. Nos restantes casos, o Adaptador ISO poderá ser utilizado.
Nota: Todas as funções específicas das carlines que são operadas através dos botões do
Rádio Ford e visualizadas no ecrã central Ford deixarão de estar disponíveis, como por
exemplo, SYNC, TPMS, sensor de chuva, Active-City Stop, Hill Start Assist. Isto é
especialmente importante para a versão topo-de-gama do Ford B-MAX. – Para a
instalação, também será necessário substituir a luz indicadora do airbag. A luz indicadora
do airbag será deslocalizada quando a moldura 2-DIN for instalada no tablier do veículo

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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
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

12,00 €1

5,00 €1

2 344 015

20,00 €1

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

2 344 017

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

17,00 €1

17,00 €1

48,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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

Pioneer* Cabo iPod Cabo iPod
Ligue facilmente o seu iPhone® ou iPod® ao sistema de áudio Pioneer ou ao sistema de
navegação do veículo.
Necessário para ligar um iPod ao sistema de navegação multimédia Pioneer*

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
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

2 344 021

48,00 €1

1 529 487

62,00 €1

1 794 187

29,00 €1

2 146 842

24,00 €1

2 344 013

48,00 €1

2 279 204

95,00 €1

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

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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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
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

2 332 681

131,00 €1

2 344 025

58,00 €1

1 831 835

99,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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.
Veículos com vidro traseiro.

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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.
2. 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.
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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JANTES
JANTES DE LIGA LEVE
RRP
Jante de liga leve 16" com 5 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.
6.5J x 16", offset 60. Peças adicionais necessárias para a instalação. Para mais
informações, por favor consulte o seu concessionário Ford
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.
Jante de liga leve 16" de 5 raios, 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.
6.5J x 16", offset 60
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

1 842 987

313,00 €3

1 886 435

313,00 €3

JANTES
ACESSÓRIOS PARA JANTES
RRP
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, inclui chave, proteção antirroubo para as suas jantes de liga leve

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

2 221 666

138,00 €1

1 429 118

10,00 €1

Tampão do Cubo da Roda Preto Brilhante, com logótipo Ford
Os tampões de jante são um equipamento decorativo que cobre o centro das jantes de
liga leve - um excelente acabamento.

2 037 230

Tampões de rodas 15"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
1 unidade

2 040 065

10,00 €1

40,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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
Chapa de Proteção do Cárter , cor prata
Acrescente um visual ainda mais impressionante ao para-choques dianteiro do seu Ford
com a elegante proteção inferior dianteira do motor – garantia de montagem perfeita e
visual atraente. Concebido para melhorar o estilo exterior do veículo, todos os
componentes de estilo da carroçaria são submetidos a um controlo de qualidade rigoroso
e procedimentos de montagem otimizados para garantir uma precisão de montagem
perfeita.
São necessárias as extensões das cavas das rodas para a instalação
Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto de 4 unidades, recomenda-se a instalação em conjunto com a placa de
proteção do cárter e de outros acessórios de embelezamento estético. – Para veículos
sem palas das rodas traseiras
Abas para guarda-lamas dianteiros e traseiros
Dê ao seu Ford um visual mais robusto, aumentando ao mesmo tempo a proteção contra
riscos.
Conjunto de 4 unidades, recomenda-se a instalação em conjunto com a placa de
proteção do cárter e de outros acessórios de embelezamento estético. – Para veículos
com palas das rodas traseiras

1 904 973

536,00 €2

1 906 936

2 010,00 €2

1 906 934

1 389,00 €2

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 €1

26,00 €1

• 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 €1

• Dimensões: 524 x 114 x 24 mm

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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 €1

• 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.
2. 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.
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 €1

• 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

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 €1

• 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

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 €1

• 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

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 €1

• 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

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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* 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 €1

• 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

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 €1

• 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 €1

• 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

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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 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 €1

• 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)

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 €1

• 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)

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 €1

• 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)

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. 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.
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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