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TRANSPORT
ACCESORII PENTRU PORTBAGAJ

RRP

Bare transversale negre, pentru platforma de încărcare
Set de 2 bare transversale, cu profil T-nut, din aluminiu, având o greutate proprie de circa
5 kg și o capacitate maximă de încărcare de 60 kg, blocabile, furnizat cu 2 chei. – XL, XLT,
FX4 și Limited

2 629 605
724,73 €2

Pickup Attitude* Platformă de încărcare glisantă negru mat
Nu este nevoie să urcaţi sau să vă întindeţi, acele încărcături dificile sunt acum mai ușor
de manevrat utilizând platforma de încărcare glisantă, pur și simplu glisaţi-o către exterior
și încărcaţi.
Platforma glisantă este proiectată să faciliteze încărcarea și descărcarea fără necesitatea
de a urca în zona de încărcare.

• Capacitate de încărcare 250 kg
• 6 bucle de fixare asigură prinderea sarcinii de platforma de încărcare
• Manevrare confortabilă, ușurinţă în utilizare, operare cu buton
• Cadru de oţel negru, cu glisare eficientă
• Se blochează în 3 poziţii: poziţia iniţială, mediană și 70% (max)
• Platformă din plastic ABS solidă formată în vid cu tipar antiderapant rezistent
• Poate fi instalată cu sau fără suportul din plastic
• 1200 x 320 x 90 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Greutate 35 kg
• Este necesară perforarea

2 490 224
1.353,18 €1

Prelată tip rolă de culoare neagră, acționată manual
Protejaţi în siguranţă încărcătura dumneavoastră din spaţiul pentru mărfuri cu această
prelată robustă și practică tip jaluzea cu role.
Construcţie durabilă din aluminiu extrudat foarte puternic. Dispune de un mecanism de
blocare de înaltă calitate pentru a securiza complet zona de încărcare şi pentru a vă
proteja uneltele și echipamentele. Este compatibilă și cu barele transversale (disponibile
separat)

• Șipci de aluminiu cu blocare, rezistente la tăiere
• Fără mâner exterior, prevenind astfel accesul neautorizat la platforma de încărcare
• Sistem de drenare a apei în 6 puncte în măsură să dreneze 40 de litri de apă pe minut

Cabină RAP, exceptând Platinum și Raptor, (de reţinut: pentru XL și XLT trebuie înlăturată
bara de sprijin a încărcăturii)

2 629 603
2.556,35 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Prelată tip rolă de culoare neagră, acționată manual
Protejaţi în siguranţă încărcătura dumneavoastră din spaţiul pentru mărfuri cu această
prelată robustă și practică tip jaluzea cu role.
Construcţie durabilă din aluminiu extrudat foarte puternic. Dispune de un mecanism de
blocare de înaltă calitate pentru a securiza complet zona de încărcare şi pentru a vă
proteja uneltele și echipamentele. Este compatibilă și cu barele transversale (disponibile
separat)

• Șipci de aluminiu cu blocare, rezistente la tăiere
• Fără mâner exterior, prevenind astfel accesul neautorizat la platforma de încărcare
• Sistem de drenare a apei în 6 puncte în măsură să dreneze 40 de litri de apă pe minut

Cabină dublă (de reţinut: pentru XL și XLT trebuie înlăturată bara de sprijin a încărcăturii)

2 639 141
2.323,00 €1

Separator platformă de încărcare
Separatorul platformei de încărcare vă ușurează viaţa organizând și separând mărfurile.
Separatorul platformei de încărcare separă în mod convenabil zona de încărcare în 2
compartimente şi vă permite să vă separaţi articolele. Împiedică deplasarea mărfurilor în
interiorul vehiculului, prevenind deteriorarea acestora şi deplasarea în faţă, unde sunt greu
de accesat. Montat pe canalul C integrat al vehiculului, separatorul se glisează înainte şi
înapoi şi se blochează în mai multe poziţii utilizând sistemul de blocare cu o rotiţă.

• Construit din aluminiu rezistent și ușor cu o placă centrală rezistentă de 4 mm.
• Poate fi scos cu ușurinţă  în faţa platformei de încărcare când nu este folosit
• Separă obiectele grele de cele fragile
• Separă obiectele curate de cele murdare

Excepţie Cabina individuală, doar în combinaţie cu Sistemul de Gestionare a Mărfurilor
(dacă există din fabrică).

2 615 589
565,25 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SIGURANŢĂ
ASISTENŢĂ RUTIERĂ

RRP

Trusă de prim ajutor cu triunghi reflectorizant și vestă reflectorizantă
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Trusa de prim ajutor îndeplinește cele mai recente
cerinţe ale legislaţiei europene.
231 x 152 x 83 mm. Conform celor mai recente standarde DIN 13164-2014, E27 R și EN ISO
20471

2 431 452
30,50 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.

05 FORD RANGER 06/2022 - Status: 25.01.2023



JANTE
ROŢI COMPLETE DE IARNĂ

RRP

Roată completă de iarnă cu jantă din aliaj ușor 18" Design 6 x 2 spițe, Medium Bolder
Grey
Roţile de iarnă complete  conferă  vehiculului dvs. Ford un aspect unic și personal, cu jante
din aliaj ușor proiectate să completeze aspectul din orice unghi. Este livrat drept kit
complet, pregătit pentru utilizare, cu anvelope de iarnă de înaltă calitate montate.
7.5J x 18 ET 55, Goodyear Ultragrip Performance + SUV, 255/65 R18 111H, etichetă pentru
caracteristicile anvelopelor conform directivei UE nr. 2020/740 – Cu senzori de
monitorizare a presiunii în anvelope.

Fișă cu informaţii despre produs (PDF)

2 640 968
599,00 €2

Roată completă de iarnă cu jantă din aliaj ușor 20" Design 6 x 2 spițe, Asphalt Black
8J X 20 ET55, Nokian WR SUV 4, 255/55 R20 110 V XL, etichetă pentru caracteristicile
anvelopelor conform directivei UE nr. 2020/740 – Cu senzori de monitorizare a presiunii în
anvelope.

Fișă cu informaţii despre produs (PDF)

2 640 954
699,01 €2

Roată completă de iarnă cu jantă din aliaj ușor 20" Design 6 x 2 spițe, Asphalt Black
8J X 20 ET55, Continental WinterContact TS 870 P SUV, 255/55 R20 110 V XL, etichetă
pentru caracteristicile anvelopelor conform directivei UE nr. 2020/740 – Cu senzori de
monitorizare a presiunii în anvelope.

Fișă cu informaţii despre produs (PDF)

2 640 964
728,99 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

ARB* Accesoriu tip incinta cu prelata- DELUXE cu podea si  panouri laterale 2 m x 2,5
m
Incinta deluxe cu prelată vă asigură intimitate și spaţiu personal și vă protejează de
intemperii.
Proiectată să funcţioneze ca o incintă sau plasă de ţânţari complet închisă, oferă
intimitate și protecţie suplimentară împotriva intemperiilor și insectelor în timpul
activităţilor de camping. Instalarea este rapidă și facilă, incinta se atașează la prelată
folosind canalele pentru frânghii ale prelatei și clemele incintei, este prinsă de pardosea
prin chingi de fixare. Incinta are panouri laterale cu 3 straturi cu uși de acces solide și din
plasă cu fermoar, 1 panou lateral cu ușă de acces solidă cu fermoar la vehicul, propriul
panou de plafon cu plasă pentru menţinerea rece a incintei și podea etanșă durabilă.
Folosită în combinaţie cu prelata ARB (disponibilă separat)

• Podea etanșă din polietilenă rezistentă
• Oferă spaţiu uscat suplimentar de 2 m x 2,5 m pentru camping
• 3 panouri laterale exterioare pot fi rulate pentru a avea acces la panourile din plasă
interioare
• 2 porturi cu fermoar situate în colţurile superioare pentru acces la cablurile de încărcare
• Etanș și oferă protecţie împotriva razelor UV

Cabină dublă

2 616 033
342,14 €2

ARB* Baza suportului de plafon aluminiu
Baza suportului de plafon ultra elegantă, cu profil redus și ușoară este montată aproape
de linia plafonului vehiculului datorită rezistenţei sale superioare. Construit din aluminiu
extrudat sudat complet cu bară transversală, fiecare bară internă și de parametru este
fabricată dintr-o cutie de aluminiu extrudat dintr-o singură bucată cu consolidare internă
pentru rezistenţă suplimentară, deci nu este nevoie de un sub-cadru de sprijin. Baza
suportului de plafon are un sistem revoluţionar de montare laterală prin glisare în coadă
de rândunică care face ca atașarea, repoziţionarea și mutarea încărcăturii și accesoriilor
să fie mai facilă, rapidă și sigură.
A se folosi în combinaţie cu kitul de amenajare a cabinei ARB (disponibil separat)

• Concept unic dintr-o singură bucată, asigură rezistenţa și durabilitatea
• Suportul de plafon asigură simplitate, flexibilitate și personalizare de neegalat
• Sistemul de montare laterală în coadă de rândunică eliberează spaţiu de depozitare
suplimentar de-a lungul fiecărei bare
• Opţiuni de montare și atașare infinite
• Capace de colţ detașabile pentru gestionarea cablurilor de iluminat
• Zgomot redus cauzat de vânt

Cabină dublă. Reţineţi : nu poate fi montat pe un hard top

2 616 010
577,55 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Bucătărie glisantă cu aragaz
Vă puteţi prepara mesele cu confortul de acasă, bucătăria glisantă vă oferă toate
facilităţile de gătit de care aveţi nevoie în timpul activităţilor de camping, vizitare sau
lucru.
Bucătăria glisantă este o bucătărie care se culisează, perfect practică și funcţională,
compusă integral dintr-un cadru de sertare modulare de 1355 mm. Are încorporate un
aragaz, o chiuvetă, un sertar de ustensile și un blat din oţel inoxidabil și poate fi instalată și
strânsă în doar 15 secunde! După ce a fost scoasă bucătăria, aragazul și chiuveta se
rotesc spre stânga pentru a forma o zonă de lucru în formă de L. Aragazul pe gaz are 3
arzătoare, toate încorporate într-o cuvă din oţel inoxidabil încastrată, ușor de curăţat,
pentru a asigura protecţie împotriva vântului, iar capacul pliabil din sticlă securizată
acţionează ca paravan de protecţie împotriva stropirii în timpul folosirii aragazului. Blatul
din oţel inoxidabil oferă o suprafaţă mare pentru prepararea și servirea mâncării, fiind
totodată foarte ușor de curăţat.

Se poate folosi în combinaţie cu sertarul glisant ARB, kit-ul pentru podea laterală ARB și
kit-ul pentru podea frontală (disponibile separat)

• Se blochează în poziţie când este extinsă complet, toate componentele de blocare
evidenţiate cu roșu
• Aragaz pe gaz cu 3 arzătoare cu putere de gătire de 6 kw, 1 arzător rapid mare de 2,5 kw
și 2 arzătoare mai mici de 1,75 kw cu aprindere electronică alimentată de baterie
• Gazul este livrat prin intermediul unui conector de gaz cu baionetă cu conectare rapidă
pe un furtun de 1,2 m cu regulator și pentru siguranţă poate fi conectat doar după instalare
• Funcţia de siguranţă de oprire automată a gazului în cazul în care se închide capacul sau
se stinge flacăra arzătorului
• Blat din oţel inoxidabil de 304 de grade: 1250 x 485 mm cu o capacitate de greutate de
30 kg atunci când este răspândit uniform
• Chiuveta pliabilă din silicon cu o capacitate de 12 l include dopul, suportul de ustensile și
baza de uscare a vaselor poate fi strânsă în sertarul de ustensile când este pliată
• Sertar mare de ustensile pentru depozitarea vaselor, cu dimensiuni interioare: 450 x 345
x 140 mm (a x l x î)
• Bucătăria glisantă este compatibilă cu orice sertar ARB de 1355 mm
• Ideal pentru camping, excursii de o zi, pescuit, carnavaluri, zile dedicate sportului, puncte
de lucru etc.
• Greutatea bucătării glisante: 89 kg

Cabină dublă

2 616 047
3.519,91 €2

ARB* Compresor de aer portabil, de înaltă performanță
Pentru activităţi profesionale și de divertisment, compresorul de aer se poate dovedi un
echipament esenţial de luat cu dvs., umflă rapid anvelopele și toate tipurile de
echipamente de divertisment.
Compresorul de aer este construit în întregime din materiale ușoare și rezistente, pentru
funcţionare silenţioasă și o durată de funcţionare îndelungată. Are o clasificare de debit
superioară și a fost proiectat pentru umflarea rapidă a anvelopelor, cu diverse alte funcţii,
pentru utilizări profesionale sau de divertisment. Kitul include un furtun de aer portocaliu
de 19 ft, cleme pentru baterie și kit de umflare, toate depozitate într-o cutie de transport
inteligentă și durabilă.

2 616 039
405,29 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Copertină Cu lumină LED, 2 m x 2,5 m
Prelata creează un spaţiu în exteriorr în timpul activităţilor de camping și vă oferă
protecţie împotriva ploii sau soarelui.
Prelată autonomă, retractabilă, oferă protecţie împotriva soarelui sau ploii în timpul
activităţilor de camping. Se atașează la suportul de bază al vehiculului, pregătită pentru
utilizare imediată la sosire, deoarece se poate monta în 30 de secunde. Pur și simplu
deschideţi fermoarul genţii de protecţie, desfaceţi cele două benzi velcro și rulaţi.
Susţinută de două picioare telescopice verticale reglabile pe înălţime și menţinută în
poziţie de doi stâlpi telescopici verticali.
Poate fi folosită în combinaţie cu accesoriul tip incinta Deluxe cu prelată ARB și
paravântul ARB (disponibile separat)

• Proiectată pentru condiţii de mediu nefavorabile
• Fabricată din pânză anti-rupere din poli-bumbac 300 gsm cu strat de PU rezistent
• Complet etanș, oferă protecţie împotriva razelor UV cu clasificare 50+
• Bandă de lumini LED pentru acoperiș integrată (1200 lumeni) cu control digital al
intensităţii luminii, 2 moduri de culoare, alb rece sau galben, și cablu de 4 m, alimentată la
încărcătorul mașinii
• Picioare telescopice reglabile pe înălţime din aluminiu anodizat
• Elemente de prindere velcro pentru prinderea pânzei de acoperiș la stâlpii orizontali
• Prelata prinsă în geantă PVC stabilă la raze UV, rezistentă, cu fermoare duble
• Accesorii din oţel inoxidabil pentru atașarea prelatei la suportul de bază

Cabină dublă

2 616 029
506,83 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cort de plafon Flinders, cu scară
Găsiţi locul perfect pentru a vă instala cortul de plafon, patul poate fi oriunde ajungeţi cu
vehiculul.
Cortul de plafon Flinders este proiectat să se potrivească cu suportul de bază al plafonului
sau barele transversale de plafon ale vehiculului dvs. Rezistent, rigid și etanș, este
însoţitorul perfect pentru toate excursiile dvs. de camping. Încap doi adulţi și este potrivit
pentru toate condiţiile atmosferice. Cortul poate fi instalat oriunde ajungeţi cu vehiculul și
îl puteţi instala dintr-o singură mișcare pentru a dormi confortabil. Instalarea este rapidă și
facilă, deoarece patul și cadrul sunt complet integrate. Pur și simplu desfaceţi fermoarul
husei, care nu trebuie îndepărtată, deschideţi cortul folosind scara și glisaţi stâlpii
extensibili în poziţie, toţi stâlpii interni se vor desfășura în poziţie. Accesul la pat este ușor
folosind scara din aluminiu retractabilă. Împachetarea este simplă folosind cele 2 corzi
elastice pentru a trage lateralele cortului in timp ce acesta se pliază in jos.
A se folosi în combinaţie cu kitul de plăci de montare cu punte îngustă ARB pentru
suportul de bază de plafon ARB sau kitul de console de montare ARB pentru bare
transversale de plafon.

• Saltea din spumă de 50 mm cu densitate ridicată cu husă detașabilă și benzi de prindere
a lenjeriei de pat
• 4 buzunare de depozitare / spaţii pentru încălţăminte încorporate
• Lampă LED de 300 de lumini încorporată, 2 porturi de încărcare USB și priză de 12 v
• Plase împotriva insectelor, 3 ferestre cu fermoar, ușă cu fermoar, luminator pentru
admirarea cerului înstelat și un port de ventilaţie pentru toate condiţiile atmosferice
• Protecţii de soare și ploaie la ferestrele laterale și la intrare
• Înălţime de doar 200 mm când este împachetat (fără scară) pentru rezistenţă la vânt
redusă și aerodinamică sporită
• Dimensiuni în poziţia împachetată: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm cu scară) (lungime
x lăţime x înălţime)
• Dimensiuni în poziţia deschisă: 1400 x 2400 x 1400 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Rezistenţa scării: 120 kg
• Greutate: 56 kg (uscat)

Cabină dublă. Reţineţi : nu poate fi montat pe un hard top

2 616 022
1.865,55 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cutie de refrigerare Zero Electric 36L
Vreţi să faceţi cuburi de gheaţă sau să răciţi bere? În excursiile de camping și experienţele
în aer liber, cutia de refrigerare vor menţine mâncarea și băuturile la temperatura perfectă.
Cutie de refrigerare electrică portabilă într-o singură zonă cu capac de deschidere superior
frontal, poate fi folosită ca frigider sau congelator și are dimensiunea perfectă pentru un
cuplu sau o familie mică pentru excursii de camping. Ușor de transportat, cu mânere
ascunse. Are intrări CC utile faţă și spate pentru situaţiile în care este plasată în interiorul
vehiculului și o intrare CA în faţă pentru acasă sau pentru locaţii de camping alimentate cu
curent electric. Un panou de comandă cu touch pad vă permite să controlaţi, setaţi și
creșteţi temperatura. O aplicaţie gratuită care poate fi descărcată de pe Google Pay sau
din magazinul de aplicaţii Apple vă permite să monitorizaţi și controlaţi wireless cutia de
refrigerare cu dispozitivul bluetooth activat.
Pentru protecţie suplimentară, poate fi folosită în combinaţie cu kitul de prindere ARB și
spaţiul de depozitare ARB și kitul cu inel de încărcare (disponibile separat)

• Capacitate: 36L (doze 47 x 375 ml)
• Lumină interioară LED cu consum scăzut de electricitate
• Capacitate de răcire: -22°C până la +10°C
• Are o mufă USB 5v pentru încărcarea dispozitivelor alimentate prin USB
• Dop de drenare pentru curăţare facilă
• Bolţuri cu eliberare rapidă pentru îndepărtarea și atașarea capacului
• Suport aderent pentru sticlă/pahar situat în partea de sus a capacului
• Compresor extrem de eficient, cu viteze variabile, cu răcire rapidă
• 2 puncte de prindere pentru fixarea cutiei frigorifice în timpul tranzitului
• Dimensiuni externe: 675 x 423 x 436 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Dimensiuni interne: compartimentul superior 482 x 292 x 143 mm (lungime x lăţime x
înălţime) compartimentul inferior 316 x 292 x 180 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Putere: 12/24v CC 100/240v CA cu sistem integrat de protecţie a bateriei
• Consum de curent: 0,8Ah (CC12v setat la 5°C, 32°C temperatură ambientală)
• Furnizat cu ștecher euro tip F
• Greutate: 22,2 kg

Cabină dublă

2 615 992
1.258,91 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cutie de refrigerare Zero Electric 44L
Vreţi să faceţi cuburi de gheaţă sau să răciţi bere? În excursiile de camping și experienţele
în aer liber, cutia de refrigerare vor menţine mâncarea și băuturile la temperatura perfectă.
Cutie de refrigerare electrică portabilă într-o singură zonă cu capac de deschidere superior
frontal, poate fi folosită ca frigider sau congelator și are dimensiunea perfectă pentru un
cuplu sau o familie mică pentru excursii de camping. Ușor de transportat, cu mânere
ascunse. Are intrări CC utile faţă și spate pentru situaţiile în care este plasată în interiorul
vehiculului și o intrare CA în faţă pentru acasă sau pentru locaţii de camping alimentate cu
curent electric. Un panou de comandă cu touch pad vă permite să controlaţi, setaţi și
creșteţi temperatura. O aplicaţie gratuită care poate fi descărcată de pe Google Pay sau
din magazinul de aplicaţii Apple vă permite să monitorizaţi și controlaţi wireless cutia de
refrigerare cu dispozitivul cu bluetooth activat.
Pentru protecţie suplimentară, poate fi folosită în combinaţie cu kitul de prindere ARB și
spaţiul de depozitare ARB și kitul cu inel de încărcare (disponibile separat)

• Capacitate: 44L (doze 65 x 375 ml)
• Lumină interioară LED cu consum scăzut de electricitate
• Capacitate de răcire: -22°C până la +10°C
• Are o mufă USB 5v pentru încărcarea dispozitivelor alimentate prin USB
• Dop de drenare pentru curăţare facilă
• Bolţuri cu eliberare rapidă pentru îndepărtarea și atașarea capacului
• Suport aderent pentru sticlă/pahar situat în partea de sus a capacului
• Compresor extrem de eficient, cu viteze variabile, cu răcire rapidă
• 2 puncte de prindere pentru fixarea cutiei frigorifice în timpul tranzitului
• Dimensiuni externe: 675 x 423 x 496 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Dimensiuni interne: compartimentul superior 482 x 292 x 203 mm (lungime x lăţime x
înălţime) compartimentul inferior 316 x 292 x 180 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Putere: 12/24v CC 100/240v CA cu sistem integrat de protecţie a bateriei
• Consum de curent: 0,8Ah (CC12v setat la 5°C, 32°C temperatură ambientală)
• Furnizat cu ștecher euro tip F
• Greutate: 21,6 kg

Cabină dublă

2 616 045
1.357,48 €2

ARB* Dispozitiv pentru pornire forțată cu pachet de baterii, portabil, 12v
O baterie descărcată este o neplăcere, dar kitul de încărcare a bateriei vă salvează de
situaţiile neplăcute și vă ajută să vă puneţi din nou în mișcare.
Dispozitivul de pornire forţată cu baterii pe bază de litiu cu pachet electric are suficientă
putere pentru a porni orice vehicul 12v cu capacităţi de motor de până la 5L V8 diesel sau
6L benzină. Pachetul de baterii este încărcat folosind încărcătorul CC sau CA și datorită
tehnologiei cu senzori inteligenţi și de încărcare, senzorii incorporaţi împiedică bateria pe
bază de litiu să fie încărcată prea mult sau prea puţin. Când vine momentul să folosiţi
dispozitivul pentru pornire forţată la vehiculul dvs., cablurile de pornire rezistente
inteligente monitorizează tensiunea bateriei, polaritatea și condiţiile de încărcare, alertând
utilizatorul de orice probleme de instalare potenţiale printr-o serie de lumini LED. Când nu
este folosit, se împachetează în mod eficient într-o cutie de depozitare rezistentă și
compactă din nailon EVA, cu negru și portocaliu, cu siglă ARB inteligentă.

2 618 911
281,26 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Geantă frigorifică material textil
Această geantă frigorifică căptușită, cu laturi din material textil, vă păstrează alimentele
congelate și băuturile răcoritoare sau mâncarea încălzită și băuturile calde. Izolată cu o
folie de aluminiu, aceasta este rezistentă la apă și ușor de curăţat.
Poate fi utilizată împreună cu organizatorul de mărfuri cu codul finis 2181468, întrucât
această geantă frigorifică se potrivește perfect în unul dintre compartimentele acestuia.

• Ușoară și pliabilă, cu o parte superioară prevăzută cu fermoar
• Curea reglabilă pentru transport
• Neagră cu alb și sigla Ford
• Dimensiuni: 36 x 33 x 27 cm (lăţime x lungime x înălţime)

2 181 470
48,62 €2

ARB* Ghidaj cablu pentru sertarul frigorific și sertarul cu role
Ghidajul cablului ARB previne agăţarea cablurilor în marfă sau prinderea acestora în
timpul mișcării de glisare a sertarului frigorific culisant. Acesta permite organizarea și
protejarea cablurilor asigurând o cale sigură și închisă. Furnizat cu o lungime de 1 m,
ghidajul cablului poate fi scurtat pentru a se potrivi cu configuraţia dvs. de frigider și sertar.

• Adecvat pentru cabluri de alimentare frigidere de 12V și cabluri auto
• 2 console acoperite cu pulbere neagră poziţionează și aliniază cablurile împreună cu
ghidajul
• Material ghidaj: nailon
• Lungime: 1000 mm
• Dimensiune interioară: 11 x 10 mm
• Dimensiune exterioară: 17,5 x 14 mm

Cabină dublă

2 615 998
36,12 €2

ARB* Kit adaptoare T-Slot pentru suportul de bază, set de 2
Adaptoarele T-slot se glisează în orice poziţie pe suportul de bază și permit accesoriilor
compatibile T-slot existente să fie montate pe suportul de bază.

• Proiectate în mod specific pentru sistemul în coadă de rândunică lateral al suportului de
bază
• Permite montarea suporturilor de bicicletă, suporturilor pentru caiac, etc. de la numeroși
producători de accesorii
• Pot rămâne pe suportul de bază când nu sunt folosite

Cabină dublă

2 616 020
51,07 €2

ARB* Kit compartiment de depozitare și inele de încărcare Pentru prinderea cutiei de
refrigerare, set de 2
Kitul compartimentui de depozitare și inele de încărcare conţine 2 inele de încărcare, un
compartiment de depozitare cu lungime 2 x 45 mm și accesorii. Poate fi folosit ca punct
de atașare pentru kitul de prindere al cutiei de refrigerare.

• Permite chingilor de prindere să fie folosite în mod eficace, asigurând puncte de prindere
sigure
• Inele din oţel cu bază de aluminiu albastră și compartiment de depozitare metalic negru

Cabină dublă

2 616 026
28,99 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit de console cu eliberare rapidă de la prelată la suportul de bază
Kitul de console cu eliberare rapidă permite montarea și demontarea rapidă a prelatei de
suportul de bază, ceea ce înseamnă că petreceţi mai puţin timp cu ambalarea și
pregătirea și mai mult timp cu activităţile de camping.

• Compatibil cu toate prelatele ARB
• Fabricat din oţel rezistent vopsit în câmp electrostatic
• Ușor de atașat la suportul de bază folosind elementul în coadă de rândunică
• Reglabil pe înălţime - poate fi întors pentru înălţime suplimentară

Cabină dublă

2 616 016
63,70 €2

ARB* Kit de prindere Pentru cutia de refrigerare electrică ARB Zero
Kitul de prindere este proiectat în mod specific pentru cutia de refrigerare electrică ARB
Zero. Asigură prinderea sigură și împiedică mișcarea în tranzit. Cârligele duble se prind de
cutia de refrigerare și chingile de prindere reglabile sunt folosite pentru a aplica tensiunea.

• Inteligent, funcţional și proiectat în mod elegant
• Chingi de prindere și cleme de calitate cu arcuri
• Cleme din oţel negre vopsite în câmp electrostatic
• Cârlige duble din plastic vopsite în câmp electrostatic
• Componente din oţel inoxidabil

Cabină dublă

2 616 035
42,42 €2

ARB* Kit plăci montare cu punte îngustă Cort de plafon Flinders la suportul de bază
Plăcile de montare cu punte îngustă se potrivesc cu elementul în coadă de rândunică al
suportului de bază și sunt folosite ca o modalitate rapidă și fiabilă de a monta cortul de
plafon Flinders – Cabină dublă

2 616 024
54,44 €2

ARB* Kit prindere șurub cu ureche pentru suportul de bază, set de 4
Suporturile de prindere șuruburi cu ureche se glisează în orice poziţie pe suportul de bază
și oferă puncte de prindere rapide și sigure pentru fixarea încărcăturii.

• Proiectate în mod specific pentru sistemul în coadă de rândunică lateral al suportului de
bază
• Rezistă la orice încărcătură pe orice teren
• Punct de prindere sigur pentru mecanism cu clichet j-hook și chingă cu cataramă
• Pot rămâne pe suportul de bază când nu sunt folosite

Cabină dublă

2 616 018
74,03 €2

ARB* Kit puncte de ancorare pliabile Pentru prinderea cutiei de refrigerare, set de 4
Kitul de puncte ancorare pliabile conţine 4 inele D și este folosit ca punct de ancorare
sigur pentru prinderea cutiei frigorifice.

• Asigură prinderea sigură a cutiei frigorifice la vehicul, chiar pe cele mai dure terenuri

Cabină dublă

2 616 037
43,21 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Lumină LED Horizon  magnetică
Lumina LED Horizon este excelentă pentru iluminarea atelierului sau locaţiei de camping
noaptea. Proiectată elegant cu o combinaţie de culori verde-negru, include o bază de
montare cu pivotare magnetică, cu suporturi de cauciuc anti-derapante, pentru a
direcţiona fasciculul de lumină puternic COB LED acolo unde este nevoie. Lumina LED
este alimentată cu un încărcător CA/CC inteligent unic și poate fi încărcat din mers, pentru
a nu rămâne niciodată fără lumină.

2 618 909
139,72 €2

ARB* Masă camping cu geantă de transport, aluminiu
Masă de camping pliabilă cu suprafaţă cu șipci din aluminiu mare și puternică și picioare
tubulare pătrate care asigură soliditate, traverse care asigură rezistenţă sporită și sprijin,
caracteristici care nu pot fi găsite la mese similare. Suficient de mare pentru o familie de 4
persoane, dar cu dimensiunea perfectă pentru a fi ambalată în mod eficient în geanta de
transport compactă atunci când nu este folosită.

2 615 990
169,47 €2

Organizator de mărfuri cu laturi din material textil
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri cu laturi din material textil este o modalitate excelentă pentru
păstrarea alimentelor și a obiectelor personale, menţinând conţinutul curat și sigur.
Se poate folosi împreună cu geanta frigorifică cu codul finis 2181470, laturi din material
textill, care se potrivește perfect în unul dintre compartimentele acestuia.

• 3 compartimente rezistente la mucegai, cu mânere încorporate
• Se poate depozita pliat dacă este necesar
• Se curăţă ușor
• Negru cu alb și sigla Ford
• Lungime aproximativă 60 cm

2 181 468
150,82 €2

ARB* Organizator de mărfuri mare
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri vă ajută să organizaţi totul într-un singur loc. Vă ajută să păstraţi
conţinutul curat, sigur și portabil. Fabricat din material pe bază de nailon Oxford rezistent
acoperit cu PU 600 D, cu fermoare de calitate și mânere de prindere. Proiectat să se
potrivească în mod eficient cu sertarele cu role modulare sau poate fi utilizat ca
organizator de depozitare individual.

2 616 000
87,67 €2

ARB* Organizator de mărfuri mediu
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri vă ajută să organizaţi totul într-un singur loc. Vă ajută să păstraţi
conţinutul curat, sigur și portabil. Fabricat din material pe bază de nailon Oxford rezistent
acoperit cu PU 600 D, cu fermoare de calitate și mânere de prindere. Proiectat să se
potrivească în mod eficient cu sertarele cu role modulare sau poate fi utilizat ca
organizator de depozitare individual.

2 616 002
62,44 €2

ARB* Organizator de mărfuri mic
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri vă ajută să organizaţi totul într-un singur loc. Vă ajută să păstraţi
conţinutul curat, sigur și portabil. Fabricat din material pe bază de nailon Oxford rezistent
acoperit cu PU 600 D, cu fermoare de calitate și mânere de prindere. Proiectat să se
potrivească în mod eficient cu sertarele cu role modulare sau poate fi utilizat ca
organizator de depozitare individual.

2 616 004
43,84 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Paravânt pentru prelată
Proiectat să se extindă în unghi de la prelată, paravântul oferă protecţie suplimentară
împotriva ploii și oferă umbră suplimentară împotriva soarelui. Protecţiile împotriva
vântului oferă protecţie pentru scaune și alte articole de depozitare de sub prelată.
A se folosi în combinaţie cu prelata ARB (disponibilă separat)

• Fabricat din pânză poli-bumbac 300 gsm cu strat de PU ușor
• Complet etanș, oferă protecţie împotriva razelor UV cu clasificare 50+
• Oferă protecţie laterală suplimentară pentru prelata dvs.
• 4 puncte de prindere reglabile

Cabină dublă

2 616 031
121,37 €2

ARB* Scaun de camping Cu geantă de transport, negru și bej
Scaun de camping pliabil și geantă de transport asortată cu curea de umăr pentru
depozitare compactă și transport facil. Fabricat din material ţesut Oxford rezistent și
durabil cu cadru de tip foarfece din oţel vopsit în câmp electrostatic.

2 615 988
141,40 €2

ARB* Sertar cu role cu compartiment superior cu role
Sertarul cu role vă oferă un spaţiu organizat și ordonat pentru a depozita și transporta în
siguranţă orice tip de echipament.
Sertarul cu role asigură spaţiu de depozitare ușor de accesat, cu glisare, detașabil.
Furnizat cu o secţiune superioară cu role, are o suprafaţă plată pentru montarea unui
frigider/congelator, care îi permite să fie rulată în interior și în exterior, în funcţie de
necesităţi.Construit din placaj marin consolidat rezistent la apă cu protecţii ranforsate din
oţel pentru rezistenţă superioară și finisat cu carpetă comercială stabilă UV pentru
completarea interiorului.
Poate fi folosit în combinaţie cu bucătăria glisantă ARB, kitul pentru pardosea laterală
ARB , kitul pentru pardoseaua frontală ARB și cutia frigorifică electrică (disponibile
separat)

• Se poate încuia cu cheia cu încuietori de blocare pentru ușurinţa utilizării
• Proiectat pentru utilizare on-road și off-road cu protecţie împotriva zgomotului
• Suporturi pliate pentru rulmenţi din oţel inoxidabil pentru o glisare extra-silenţioasă a
sertarului
• Rulmenţi cu role complet izolaţi împotriva prafului și apei pentru longevitate
• Sistemul posterior anti-ruliu cu auto-blocare se blochează când este extins complet, nu
îii permite sertarului să se deplaseze nici pe pante abrupte
• Complet modulare, unităţile pot sta una lângă alta sau una deasupra celeilalte,
asigurând o flexibilitate excelentă dacă este nevoie de modificări în viitor
• Pot fi folosite și pentru spaţii de depozitare în afara vehiculului, precum magazii și garaje
• Capacitatea de greutate maximă a sertarului 150 kg
• Capacitatea de greutate maximă a bazei sertarului 100 kg (75 kg când este extins)
• Dimensiuni externe: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensiuni interne: 1255 x 435 x 250 mm
• Greutate: 54,5 kg

Cabină dublă

2 615 996
1.234,99 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Sertar cu role Cu suprafață superioară fixă
Sertarul cu role vă oferă un spaţiu organizat și ordonat pentru a depozita și transporta în
siguranţă orice tip de echipament.
Sertarul cu role oferă spaţiu de depozitate ușor de accesat, glisant, extensibil. Este livrat
cu o suprafaţă superioară plată fixă, pentru depozitarea altor obiecte. Construit din placaj
marin încleiat rezistent la apă cu protecţii ranforsate din oţel pentru rezistenţă superioară,
finisat cu carpetă comercială stabilă la razele UV care îi completează interiorul.Poate fi
folosit în combinaţie cu bucătăria extensibilă ARB, kitul de depozitare lateral ARB și kitul
de depozitare frontal ARB (disponibile separat)

• Se poate încuia cu cheia, cu încuietori de blocare care asigură ușurinţa utilizării
• Proiectat pentru suprafeţe on-road și off-road, cu protecţie împotriva zgomotelor
• Glisiere cu role pliate din oţel inoxidabil pentru operarea ultra-ergonomică a sertarului
glisant
• Rulmenţi cu role complet izolaţi și rezistenţi la praf și apă pentru longevitate
• Sistem posterior anti-închidere cu auto-blocare implementat în poziţia de extensie
maximă, care împiedică sertarul să se închidă chiar pe suprafeţe înclinate
• Complet modular, unităţile pot sta una lângă cealaltă sau una peste cealaltă, permiţând
o mai mare flexibilitate dacă trebuie schimbate în viitor
• Poate fi folosit și pentru aplicaţii de depozitare în afara vehiculului, precum magazii și
garaje
• Capacitatea de greutate maximă a sertarului: 150 kg
• Dimensiuni externe: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensiuni interne: 1255 x 435 x 250 mm
• Greutate: 54,5 kg

Cabină dublă

2 615 994
1.186,97 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Emis de Ford Romania SA,
Departamentul Post-Vânzare şi Servicii Clienţi,
Global City Business Park,
Şoseaua Bucureşti Nord,
nr. 10, Voluntari,
Ilfov 077190, Bucuresti
www.accesorii-ford.ro

NOTĂ:

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi
preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine
atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de
la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare
produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel
de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc.
Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.
Notă privind consumul de combustibil și emisiile de CO2: Pentru informaţii suplimentare despre consumul oficial de combustibil și emisiile
de CO2 oficiale specifice modelului, vă rugăm să consultaţi „Ghidul privind ecnomisirea de combustibil, emisii de CO2 și consumul de
energie” care poate fi obţinut de la dealerul vostru și de la adresa https://www.datgroup.com/ cu titlu gratuit.
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