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LAST OCH TRANSPORT
TAKLASTSYSTEM

RRP

Thule®* Cykelhållare, tak Expert 298
Ta med dig cykeln vart du än ska med den här cykelhållaren som du snabbt och enkelt
monterar på taket.
Takräcke, med självjusterande ramhållare, lämpligt för cykelramar med en diameter på
upp till 100mm (oval 80 × 100 mm, rund 22–80 mm), kan användas med alla
takräckesprofiler i basutförande, vikt 4,2kg, maximalt lastkapacitet 20kg – Endast i
kombination med lastbågar eller rulljalusi på flaket

2 143 360
2 187,00 kr2

Thule®* Cykelhållare, tak FreeRide 532
Ta med dig cykeln vart du än ska med den här cykelhållaren som du snabbt och enkelt
monterar på taket.
Standardcykelhållare, för ramar på upp till 80 mm (ovalt 65 x 80 mm, runt 22-70 mm),
vikt 3,5 kg, maxlast 17 kg för alla typer av kompatibla takräcksprofiler – Endast i
kombination med lastbågar eller rulljalusi på flaket

1 746 077
1 214,00 kr2

G3* Fästsats
G3 T-mutter (4 st) för montering av takbox på lasthållare av lättmetall.

2 486 295
149,00 kr2

Thule®* Kajakhållare
Smart lösning som ger möjlighet att transportera all typ av utrustning som behövs för
upptäcktsfärder längs kuststräckor och vattendrag. Hållaren anpassar sig perfekt efter
kajakens form. Stora dynor skyddar skrovet och fyra justerbara gummistöd tillsammans
med kraftfulla band håller kajaken säkert på plats under transport.
En kajak placeras på 4 svängbara skydds fästen som glider in i T-spåret på takbågarna.
Säkrad med 2 x 400 cm justerbara lastremmar.

• Skyddar kajaken med 4 stora vadderade pads
• 2st flexibla fästen med vinkeljustering
• Anpassad för olika skrovformer
• Passar även SUP brädor
• För SUP brädor och kajaker upp till 90cm breda
• T spår fästen för takräcken.
• Lastremmarna har skyddande fästeskydd
• Max last 40kg
• Vikt 3,1kg

Endast i kombination med lastbågar eller rulljalusi på flaket

2 527 029
2 125,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Skid och Snowboardhållare för takmontering SnowPack 7326
Den perfekta fästanordningen för att transportera vintersportutrustning. Skidhållaren tar
upp till åtta par skidor eller sex snowboards, beroende på vilken hållare du väljer.
För 6 par skidor eller 4 snowboards, låsbart för skidor/snowboards och takräcke,
lastbredd 75 cm, höjden kan justeras tack vare det integrerade vertikala
fjädringssystemet, skidor och snowboards hålls säkert på plats med hjälp av gummiarmar
som greppar utan att repa ytorna, enkelt att öppna och stänga med handskarna på via
den stora tryckknappen, extra invändig takhöjd för skidor med höga bindningar tack vare
de medföljande förlängningsfötterna som höjer takräcket, kan användas med alla
takräckesprofiler i stdutförande, vikt 4,8kg – Endast i kombination med lastbågar eller
rulljalusi på flaket

2 117 636
3 503,00 kr2

Thule®* Skid och Snowboardhållare för takmontering SnowPack-förlängare 7325
Den perfekta fästanordningen för att transportera vintersportutrustning. Skidhållaren tar
upp till åtta par skidor eller sex snowboards, beroende på vilken hållare du väljer.
För 5 par skidor eller 2 snowboards, aerodynamiskt takräcke med utdragsfunktion för
enkel i och urlastning, konstruerat för att klara alla typer av skidor och snowboards,
låsbart på skidor/snowboards och takräcke, lastbredd 62,5 cm, skidor och snowboards
hålls säkert på plats med hjälp av ultramjuka gummiarmar som greppar utan att repa
ytorna, enkelt att öppna och stänga med handskarna på via den stora tryckknappen, extra
invändig takhöjd för skidor med höga bindningar tack vare de medföljande
förlängningsfötterna som höjer takräcket, kan användas med alla takräckesprofiler i
basutförande, vikt 4,8kg – Endast i kombination med lastbågar eller rulljalusi på flaket

2 318 742
4 153,00 kr2

G3* Takbox Elegance Europe 330, mattsvart präglad yta
Öka enkelt bilens lastkapacitet. Våra högkvalitativa takboxar är byggda för säker
transport av många olika typer av packning. De flesta modeller kan öppnas från båda
sidor av bilen för att du snabbt ska komma åt din packning.
Takbox i måtten 1440 x 860 x 375 mm, 330 l, med dubbel öppningsfunktion och
centrallås, vikt 10 kg, maximal lastkapacitet 75 kg. Stabil, strömlinjeformad design. Passar
alla takräcken med en diameter från 33—90 mm/1,3”—3,55”, det inbördes avståndet
mellan tvärstagen måste vara minst 570 mm/22.,44” och får som mest vara 840
mm/33,07”. Observera att beroende på fordonsmodell kan takboxarna få ett överhäng,
vilket resulterar i att bakluckan tar i takboxen när den öppnas

2 191 625
3 509,00 kr2

Thule®* Takbox Force XT S, Aeroskin Svart Matt
Öka enkelt bilens lastkapacitet. Våra högkvalitativa takboxar är byggda för säker
transport av många olika typer av packning. De flesta modeller kan öppnas från båda
sidor av bilen för att du snabbt ska komma åt din packning.
Mått (utvändigt/invändigt): 139 cm x 89.5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm, volym:
300 l, höjd över takräcket: cirka 39 cm, vikt: cirka 14,3 kg, maximal lastkapacitet: 75 kg.
Med centrallås. Lättmonterad tack vare PowerClick snabbmonteringssystemet. Ett klick
hörs från den integrerade momentindikatorn när den är korrekt monterad för att
säkerställa snabb och säker montering. Stäng och öppna enkelt tack vare LockKnob, som
även hjälper till att förhindra skador på Thule®* Comfort-nyckeln. DualSide-öppning ger
enkel åtkomst till alla delar av boxen från båda sidor på bilen. Beroende på takboxens
längd kan den ta i bakluckan då denna är öppen – Endast i kombination med lastbågar
eller rulljalusi på flaket

2 430 262
5 820,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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LAST OCH TRANSPORT
DRAGTILLBEHÖR

RRP

Mottez* Registreringsskylt och bakre ljusramp
Används när fordonets bakre registreringsskylt eller bakljusen skyms av ett bakmonterat
tillbehör, som en skid- och snowboardhållare eller cykelhållare.

• 1,5 m strömkabel och uttag för dragkrok
• 2 st fästremmar
• Mått 83 x 16 cm
• Anti-shock bakljus

För fordon med dragkrok

2 623 845
599,00 kr2

Uebler* Transportväska för Uebler cykelhållare I21
Transportväskan möjliggör enkel hantering och stuvning. Det gör det till ett mycket
användbart och förnuftigt tillbehör till din Uebler cykelhållare.
Skyddar den bakre cykelhållaren mot smuts när den inte används

2 474 447
908,00 kr2

Uebler* Transportväska för Uebler cykelhållare I31
Transportväskan möjliggör enkel hantering och stuvning. Det gör det till ett mycket
användbart och förnuftigt tillbehör till din Uebler cykelhållare.
Skyddar den bakre cykelhållaren mot smuts när den inte används

2 474 452
1 037,00 kr2

LAST OCH TRANSPORT
INVÄNDIGA LASTSYSTEM

RRP

4pets®* Caree ersättningssittdyna för Caree transportbur i Cool Grey
Se till att familjens husdjur reser bekvämt med denna högkvalitativa Caree utbytbara
sittdyna.
Är din sätesdyna skadad eller behöver den en ordentlig rengöring? Byt bara ut den mot en
ny för att kunna fortsätta ta med dig ditt husdjur på dina resor.

2 461 207
599,00 kr2

4pets®* Caree ersättningssittdyna för Caree transportbur i Smoked Pearl
Se till att familjens husdjur reser bekvämt med denna högkvalitativa Caree utbytbara
sittdyna.
Är din sätesdyna skadad eller behöver den en ordentlig rengöring? Byt bara ut den mot en
ny för att kunna fortsätta ta med dig ditt husdjur på dina resor.

2 461 209
599,00 kr2

4pets®* Caree ISOFIX-fäste för Caree transportburar
Ett säkrare och enklare sätt att transportera familjens sällskapsdjur med deta Caree
ISOFIX-fäste.
Spänn fast din Caree transportbur på valfri plats i bilen med ISOFIX-fästen. För katter och
mindre hunder med en vikt upp till 8 kg.

2 461 044
693,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Caree transportbur för säker fastspänning av transportbur för katter och
hundar i alla passagerarsäten, Cool Grey
Låt ditt husdjur resa bekvämt i det främre passagerarsätet eller i baksätet med denna
Caree Transportbur.
Säker transportlösning för katter och små hundar med en vikt på upp till 8 kg. Fästs enkelt
på sätet med hjälp av säkerhetsbältet eller ISOFIX-snabbfästet som kan fås som tillval.
Uppfyller de senaste och högsta säkerhetskraven, inklusive krocktester och
materialtoxicitetstester. Egenskaper: ”Pull & Klick” lås som kan hanteras med en hand, för
öppning och stängning av buren, formbar bakre del för perfekt integrering i alla bilsäten,
främre och bakre handtag för smidig hantering av buren, löstagbar tvådelad invändig
klädsel – tvättbar i 40 °C, gångjärnsupphängd stötskyddande vaddering som även
skyddar mot insyn, ”Fixlock” snabbfäste med bältesguide, ISOFIX-förberedd.
Färgmatchade ersättningssittkuddar finns som extra tillbehör.

2 460 886
4 531,00 kr2

Paraplyhållare
Med detta tillbehör finns ditt paraply alltid tillgängligt när du behöver det!
Praktisk förvaring för litet paraply, montera med skruvar eller Velcro®-kardborrband på
lämplig plats, alla modeller

1 524 823
558,00 kr2

LAST OCH TRANSPORT
BAGAGE

RRP

Hopfällbar förvaringslåda svart tyg, med vit Ford-oval på båda sidorna
Nu slipper du leta efter en penna eller laddningskabel till mobilen – håll ordning på dina
personliga tillhörigheter och ha dem nära till hands med den Vikbara organizer-boxen.
Praktisk förvaringslösning för fastsättning på det främre passagerarsätet eller i bakre
stolsraden. Med låsfunktion för säkerhetsbältet för säker och trygg montering under
resan. Den kan även vikas ihop och stuvas undan när den inte används. Mått: 450 mm x
320 mm x 190 mm

2 470 825
518,00 kr2

Hopfällbar transportbox svart tyg, med vit Ford-oval på båda sidorna
Den smarta vikbara transportboxen förhindrar att alla prylarna i lastutrymmet rullar runt
genom att se till de förvaras snyggt, prydligt och säkert på ett ställe.
Praktisk förvaringslösning för bilens bagageutrymme. Boxen kan även vikas ihop och
stuvas undan när den inte används. Mått: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
362,00 kr2

Insynsskydd för bagageutrymme, rullsystem svart, manuell
Skydda lasten i lastutrymmet med detta tåliga och praktiska lastskydd i jalusiutförande.
Hållbar konstruktion av extra stark aluminium. Med högkvalitativ låsmekanism för att
fullständigt säkra lastytan och skydda verktyg och utrustning. Även kompatibel med
tvärstag (säljs separat)

• Knivsäkra förreglande aluminiumlister
• Inget externt handtag vilket hindrar obehörig åtkomst till lastbädden
• 6-punktssystem för hantering av vattendränering med kapacitet för 40 liter/min.

Super Cab, utom Platinum och Raptor, (observera: laststödsbågen måste tas bort för
modellerna XL och XLT)

2 629 603
32 999,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Insynsskydd för bagageutrymme, rullsystem svart, manuell
Skydda lasten i lastutrymmet med detta tåliga och praktiska lastskydd i jalusiutförande.
Hållbar konstruktion av extra stark aluminium. Med högkvalitativ låsmekanism för att
fullständigt säkra lastytan och skydda verktyg och utrustning. Även kompatibel med
tvärstag (säljs separat)

• Knivsäkra förreglande aluminiumlister
• Inget externt handtag vilket hindrar obehörig åtkomst till lastbädden
• 6-punktssystem för hantering av vattendränering med kapacitet för 40 liter/min.

Dubbelhytt (observera: laststödet måste tas bort för modellerna XL och XLT)

2 639 141
30 963,00 kr1

Lastavdelare
Lastavdelare som enkelt delar upp lastutrymmet i två delar så att du kan separera lasten.
Det hindrar att lasten glider runt, orsakar skador och rör sig till främre delen där den blir
svår att nå. Monteras i fordonets integrerade C-kanal, avdelaren glider fram och tillbaka
och låses i flera lägen med handhjulet.

• Tillverkad av stark lättvikts aluminium med en stark 4 mm mittenplatta
• Kan flyttas till lastbäddens front när den inte används
• Separerar tunga föremål från ömtåliga
• Separerar smutsiga artiklar från rena

Gäller ej enkelhytt. Endast i kombination med Cargo Management System

2 615 589
7 843,00 kr2

Lastprofiler svart, för insynsskydd av rullsystemstyp
Tvärstängerna för rulljalusier förbättrar enkelt din lastkapacitet för att tillgodose dina
transportbehov.
Sats med 2 st tvärstag med låsbara lastprofiler i aluminium. Vikt ca 4 kg. Maximal
lastkapacitet 45 kg. 2 nycklar ingår. – Utom XL och Raptor

2 629 601
14 207,00 kr2

Lastprofiler svart, för lastbädd
Tvärstängerna för rulljalusier förbättrar enkelt din lastkapacitet för att tillgodose dina
transportbehov.
Sats med 2 st tvärstag med låsbara lastprofiler i aluminium. Vikt ca 5 kg. Maximal
lastkapacitet 60 kg. 2 nycklar ingår. – XL, XLT, FX4 och Limited

2 629 605
10 441,00 kr2

Pickup Attitude* Skjutbart lastbäddsskydd matt svart
Nu behöver du inte längre klättra eller sträcka på dig – de där besvärliga lastningarna blev
just mycket enklare tack vare det skjutbara flakskyddet – bara dra ut och lasta.
Lastsläden är utformad för att underlätta lastning och lossning utan att du behöver kliva
upp på flaket.

• Lastkapacitet 250 kg
• 6 surrningsöglor för lastsäkring i bagageutrymmet
• Bekvämt och användarvänligt handtag och knapp
• Svartlackerad stålram med mjukt glidande funktion
• Låser i 3 lägen: inne, halvvägs ut och max 70 %
• Starkt vakuumformat ABS-plastmatta med grovt mönster som förhindrar att lasten
glider
• Kan installeras med eller utan plastmattan
• 1200 x 320 x 90 mm (L x B x H)
• Vikt: 35 kg
• Borrning krävs

2 490 224
17 883,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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SKYDD
INVÄNDIGT SKYDD

RRP

Gummimattor fram och bak, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Formade, set om 4, med Ranger-logga och fäste på förarsidan – Double Cab med
automatlåda

2 587 142
1 161,00 kr2

Gummimattor fram och bak, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Profilerad, sats med 4 st, med Ranger-logotyp och fästen på förarsidan. – Super Cab med
manuell växellåda

2 629 709
1 161,00 kr2

Gummimattor fram och bak, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Konturformad sats med 4 st, med Wildtrak-logotyp och fästsats för förarsidan. –
Dubbelhytt Wildtrak och Wildtrak X med automatlåda

2 587 155
1 161,00 kr2

Gummimattor fram och bak, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Profilerad, sats med 4 st, med Ranger-logotyp och fästen på förarsidan. – Super Cab med
automatlåda

2 629 707
1 145,00 kr2

Gummimattor fram och bak, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Konturformad, sats med 4 st, med Ranger-logotyp och fästsats för förarsidan. –
Dubbelhytt med manuell låda

2 587 159
1 161,00 kr2

Gummimattor fram och bak, svarta
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Konturformade, sats med 4, Ford Performance logotyp och fästen på förarsidan – Double
Cab Raptor med automatlåda

2 587 151
2 071,00 kr2

Gummimattor Fram svarta
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Set med 2 mattor – Enkelhytt, med automatlåda

2 629 703
758,00 kr2

Gummimattor fram, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Profilerad, sats med 2 st med Ranger-logotyp och fästen på förarsidan. – Enkelhytt med
manuell växellåda

2 629 705
758,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Sätesklädsel för enkelsäte, svart tyg
Sätesklädslar är designade att skydda din bils säten från fläckar, märken och allmänt
slitage. De bidrar också till att skydda bilens andrahandsvärde.
Universell sätesklädsel i premium svart tyg för montering på enkelsäte i alla fordon.
Tillverkad enligt högsta standard för hållbarhet och slitage. Skyddar originalklädseln
effektivt mot t.ex. lera, vatten, slam, fett, olja, färg, damm, mat och dryck.

2 578 783
784,00 kr2

ACTIVline* Sätesklädsel för enskilda säten, svart konstläder
Sätesklädslar är designade att skydda din bils säten från fläckar, märken och allmänt
slitage. De bidrar också till att skydda bilens andrahandsvärde.
Universell sätesklädsel i premium svart konstläder för montering på enskilda säten i alla
modeller. Tillverkad enligt högsta standard för hållbarhet och slitage. Skyddar
originalklädseln effektivt mot t.ex. lera, vatten, slam, fett, olja, färg, damm, mat och dryck.

2 578 778
1 187,00 kr2

K&K* Överspänningsskydd
Skydda din elektronik med ett Ford-godkänt överspänningsskydd.
Övervakar kontinuerligt spänningen i fordonets elektroniska system och förhindrar
effektivt spänningstoppar som skulle kunna leda till fel i till exempel ABS-systemet,
krockkuddar och andra typer av elektroniska enheter i fordonet. Överspänningsskyddet
skyddar även mot ökat slitage på glödlampor och skador till följd av igångsättning med
hjälp av startkablar.

2 033 206
130,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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SÄKERHET
NÖDHJÄLP

RRP

Life Safety Products* Fönsterskrapa med teleskophandtag
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Nödhammaren uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
Fönsterskrapan av aluminium för användning året runt tar bort is, snö, vatten och smuts.

2 471 674
217,00 kr2

Första hjälpen-sats
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Första hjälpen-satsen uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
231 x 152 x 83 mm. Inklusive varningstriangel och varselväst. Enligt de senaste 13164-2014,
E27 R och EN ISO 20471-standarderna

2 431 452
464,00 kr2

Kalff* Första hjälpen-sats i röd nylonpåse, Nano
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Första hjälpen-satsen uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
Är med sina kompakta mått en av de mest platsbesparande lösningarna för första hjälpen
på marknaden. Levereras i mjuk väska med dragkedja och innerficka med 4 fack.
Innehåller första hjälpen-broschyr som innehåller användbar och viktig information.

2 646 575
130,00 kr2

Kalff* Första hjälpen-sats i svart plastlåda
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Första hjälpen-satsen uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
Kompakt förstahjälpen-sats som levereras i en hård plastlåda.

2 646 562
167,00 kr2

Kalff* Första hjälpen-sats Nano, röd
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Första hjälpen-satsen uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
Är med sina kompakta mått en av de mest platsbesparande lösningarna på marknaden.
Levereras i mjuk väska med dragkedja och innerficka med 4 fack. Inklusive första hjälpen-
broschyr som innehåller användbara, viktiga anmärkningar. Med stämplar och
innehållslista på engelska, tyska, franska, nederländska, italienska, spanska och
portugisiska. 210 x 110 x 70 mm, innehåll enligt de senaste DIN-standarderna

2 332 715
94,00 kr2

Life Safety Products* Hammare för nödsituationer automatisk
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Nödhammaren uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
Nödhammare, inklusive hållare för säker fastsättning. Krossar glaset direkt. I handtaget
finns även en bältesskärare med grått halkfritt grepp.

2 471 504
220,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Säkerhetspaket, premium i röd nylonpåse, Nano “Trio”
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
Utökad första hjälpen-sats, levereras i mjuk väska och är även utrustad med en
varningstriangel och reflexväst med hög synlighet. Är med sina kompakta mått en av de
mest platsbesparande lösningarna för första hjälpen på marknaden. Med kardborreband
på baksidan för säker montering och ett 2-kammarsystem för separat förvaring av
varningstriangel. Innehåller första hjälpen-broschyr som innehåller användbar och viktig
information.

2 646 610
302,00 kr2

Kalff* Säkerhetspaket, premium i röd nylonväska, Standard "Duo"
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
Utökad första hjälpen-sats, levereras i mjuk väska och är även utrustad med liten
varningstriangel. Med kardborreband på baksidan för säker fastsättning och steril
innerficka. Innehåller första hjälpen-broschyr som innehåller användbar och viktig
information.

2 646 608
250,00 kr2

Kalff* Säkerhetspaket, premium i röd nylonväska, Standard "Trio"
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
Utökad första hjälpen-sats, levereras i mjuk väska och är även utrustad med en
varningstriangel och reflexväst med hög synlighet. Med kardborreband på baksidan för
säker montering. Innehåller första hjälpen-broschyr som innehåller användbar och viktig
information.

2 646 612
261,00 kr2

Kalff* Säkerhetspaket, premium Nano ”Trio”
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
Utökad första hjälpen-sats som levereras i mjuk väska, innehåller dessutom gul
varningsväst och varningstriangel. Är med sina kompakta mått en av de mest
platsbesparande lösningarna på marknaden. Försedd med kardborreband på baksidan för
säker fastsättning och system med två fack, med separat fack för varningstriangeln.
Inklusive första hjälpen-broschyr som innehåller användbara, viktiga anmärkningar. Med
stämplar och innehållslista på engelska, tyska, franska, nederländska, italienska, spanska
och portugisiska. 225 x 190 x 65 mm, innehåll enligt de senaste DIN-standarderna, ECE
R27 och EN ISO 20471

2 332 709
228,00 kr2

Kalff* Säkerhetspaket, premium Standard ”Duo”
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
Utökad första hjälpen-sats i mjuk väska, innehåller dessutom varningstriangel. Med
kardborreband på baksidan för säker fastsättning och steril innerficka. Inklusive första
hjälpen-broschyr med användbara, viktiga anmärkningar. 440 x 120 x 60 mm, innehåll
enligt den senaste DIN-standarden 13164

2 332 723
174,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

11 FORD RANGER 06/2022 - Status: 19.05.2023



Kalff* Säkerhetspaket, premium Standard ”Trio”
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
Utökad första hjälpen-sats i mjuk väska, innehåller dessutom orange varningsväst och
varningstriangel i behändigt format. Med kardborreband på baksidan för säker
fastsättning. Inklusive första hjälpen-broschyr som innehåller användbara, viktiga
anmärkningar. Med stämplar och innehållslista på engelska, tyska, franska, nederländska,
italienska, spanska och portugisiska. 440 x 135 x 60 mm, innehåll enligt de senaste DIN-
standarden, 13164, E11 27R-033011 och EN ISO 20471

2 332 721
228,00 kr2

Kalff* Varningstriangel
Fords vägassistanstillbehör är utvalda för att garantera högsta säkerhet för förare och
passagerare vid ett haveri eller en olyckshändelse. Alla produkter uppfyller de senaste
europeiska säkerhetskraven. Alla Fordmodeller har utvalda säkra fästen som gör det lätt
att komma åt dessa tillbehör. Fords varningstrianglar och första hjälpen-satser är
speciellt framtagna för att säkert passa i dessa fästen.

1 460 220
92,00 kr2

Kalff* Varningstriangel Nano, i röd box
Fords vägassistanstillbehör är utvalda för att garantera högsta säkerhet för förare och
passagerare vid ett haveri eller en olyckshändelse. Alla produkter uppfyller de senaste
europeiska säkerhetskraven. Alla Fordmodeller har utvalda säkra fästen som gör det lätt
att komma åt dessa tillbehör. Fords varningstrianglar och första hjälpen-satser är
speciellt framtagna för att säkert passa i dessa fästen.
Är med sina kompakta mått en av de mest platsbesparande varningstrianglarna på
marknaden. Levereras i hård väska, möjliggör snabb, enkel och stabil hopsättning vid
vägkanten. 220 x 65 x 50 mm, konstruerad enligt ECE-kraven

2 332 717
110,00 kr2

Kalff* Varselväst gul
Fords vägassistanstillbehör är utvalda för att garantera högsta säkerhet för förare och
passagerare vid ett haveri eller en olyckshändelse. Alla produkter uppfyller de senaste
europeiska säkerhetskraven. Alla Fordmodeller har utvalda säkra fästen som gör det lätt
att komma åt dessa tillbehör. Fords varningstrianglar och första hjälpen-satser är
speciellt framtagna för att säkert passa i dessa fästen.
En storlek passar alla, med reflekterande stripes.

1 871 128
42,00 kr2

Life Safety Products* Varselväst gul
Fords vägassistanstillbehör är utvalda för att garantera högsta säkerhet för förare och
passagerare vid ett haveri eller en olyckshändelse. Alla produkter uppfyller de senaste
europeiska säkerhetskraven. Alla Fordmodeller har utvalda säkra fästen som gör det lätt
att komma åt dessa tillbehör. Fords varningstrianglar och första hjälpen-satser är
speciellt framtagna för att säkert passa i dessa fästen.
En storlek passar alla, med reflekterande stripes som syns bra. Ultraplatt förpackning,
designad för att kunna förvaras under golvmattorna och låsas fast med en klibbig remsa.

2 471 506
86,00 kr2

Kalff* Varselväst orange
Fords vägassistanstillbehör är utvalda för att garantera högsta säkerhet för förare och
passagerare vid ett haveri eller en olyckshändelse. Alla produkter uppfyller de senaste
europeiska säkerhetskraven. Alla Fordmodeller har utvalda säkra fästen som gör det lätt
att komma åt dessa tillbehör. Fords varningstrianglar och första hjälpen-satser är
speciellt framtagna för att säkert passa i dessa fästen.
En storlek passar alla, med reflekterande stripes som syns bra

1 882 039
42,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
ÖVRIGA PRODUKTER

RRP

NEXTBASE* Dashboard-kamera 380GWX, främre och bakre Dash Cam
Hjelper dig med video bevis vid en eventuell incident
Smarta, diskreta GPS-aktiverade kameror för montering i vindrutan och bakrutan. Den
främre kamera ansluts till den bakre kameran med en 6,5m kabel, båda drivs via
cigarettändarkabeln som ansluts till bilens eluttag. Kamerorna börjar spela in direkt när
tändningen slås på. Satsen innehåller: främre kamera och fäste, bakre kamera, 6,5m
anslutningskabel, cigarettändarkabel, USB-kabel, batteripaket, 32 GB Mikro SD-kort,
säkerhetspaket, snabbstartsguide, fönsterklistermärken och programvaruskiva med
manual.

• Brett synfält, 140°, med 2.12 MP-kameror
• 90° vertikal justering av objektivet, perfekt för bilar och skåpbilar med plattare vindrutor
• Spelar in video i full 1080p eller 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, inspelningsformat .MOV
• När SD-kortet är fullt raderar kameran automatiskt de äldsta filerna för att skapa plats
för nya inspelningar så att du aldig får slut på lagringsutrymme
• Tryck på Protect-knappen när du spelar in för att spara den aktuella videofilen
• Kameran är konfigurerad för att spela in videofiler som är 1 minut långa för att göra
storleken mer hanterbar om du skulle behöva ladda ner filer och skicka till ditt
försäkringsbolag
• Ladda ner, dela eller visa inspelad video eller titta på livevideo via appen NEXTBASE cam
viewer som du laddar ner gratis från din appbutik, iOS/Android
• Programvaruskiva med NEXTBASE Replay3 firmware som möjliggör anslutning via USB
• Wi-Fi-anslutning till smartphone, surfplatta osv.
• GPS:en registrerar geografisk position, hastighet, datum och tid för att visa exakt var och
när incidenter inträffar
• Bilden från den bakre kameran visas som PiP (picture in picture) på din enhet. Tryck på
skärmen för att förstora eller minska storleken
• 32 GB mikro-SD-kort ingår, kompatibel med 8 – 128 GB, typ: SDHC, SDXC, U1
• Batteripaket ingår
• Parkeringsläget övervakar bilens omgivning när din bil står parkerad och när motorn inte
är igång. Börjar automatiskt att spela in om och när kameran detekterar rörelser
• Levereras med säkerhetspaket för att täcka enhetens kontroller och SD-kort, förhindrar
manipulering vilket gör det perfekt för företagsbilar
• Mått: främre kamera 58 x 98 x 47 mm, bakre kamera 49 x 68 x 37 mm
• Vikt: främre kamera 115 g, bakre kamera 50 g

Vy från bakre kamera kan bli skymd om hard top är monterad

2 534 404
5 237,00 kr2

Garmin®* Dashboard-kamera Dash Cam 66W
Hjelper dig med video bevis vid en eventuell incident
Kompakt, diskret kamera med inbyggd GPS/GALILEO-aktiverad kamera och 2,0-tums
display samt extra bred betraktningsvinkel, för montering på vindrutan. Spelar
kontinuerligt in och sparar automatiskt bildmaterialet om det skulle inträffa en incident.
Börjar spela in automatiskt när den kopplas till en strömkälla. Satsen innehåller
magnetfäste, USB-nätadapter med dubbla uttag för cigarettändaruttaget, USB-kablar
med en längd på 4 m respektive 1,5 m, samt bruksanvisning. OBS! Garmin®
användarvillkor och driftsbegränsningar för förarmedvetenhet gäller. Se Garmin®:s
webbplats för mer information

2 489 135
3 099,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Klädhängare med dockningsenhet, mattsvart
Glöm hotellstrykjärnet och använd istället denna eleganta galge för att transportera dina
kläder vart du än åker!
Praktiskt tillbehör för transport av dina kläder när du reser. Fäst bara dockningsenheten
på nackstödet i bilen och ta med dig den löstagbara klädhängaren vart du än åker. Kan
användas som en vanlig klädhängare i garderoben. Maximal last: 3 kg. OBS!
Dockningsenheten kan endast sättas fast på nackstöden till framstolarna. Kan inte
användas i kombination med aktiva nackstöd. – Utom Raptor

2 448 529
654,00 kr2

Eberspächer* Kupévärmare med monteringssats.
Parkeringsvärmare för eftermontering med förmonterad monteringssats, inkluderar
värmare, tidur, ledningar, slangar, fästen och alla delar som krävs för installation. Hydronic
S3 B5E CL 12 V.

• Förvärmning av motorn bidrar till att skydda den från slitageframkallande kallstart
•

Raptor med 3,0 i Ecoboost (288 hästkrafter)

2 677 056
22 268,00 kr1

Eberspächer* Kupévärmare med monteringssats.
Parkeringsvärmare för eftermontering med förmonterad monteringssats, inkluderar
värmare, tidur, ledningar, slangar, fästen och alla delar som krävs för installation. Hydronic
S3 D5E CL 12 V.

• Förvärmning av motorn bidrar till att skydda den från slitageframkallande kallstart
•

För modeller med 2,0 i EcoBlue (170 & 213 hk), utom Raptor

2 677 054
21 459,00 kr1

ACV* Nackstöd Svart PVC läder med kantband i silver
Skäm bort dina passagerare genom att erbjuda en plats med huvudstöd.
Justerbart nackstöd som fungerar som en sido kudde. Ger huvudet ett nackstöd för att
vila bekvämare.

• Enkel installation
• Memory foam
• Fullt justerbar höjd
• 360* justering tillåter kuddarna att bli förvarade i en upprätt position när de inte
används.
• Dim 260x193x98mm LXBxH
• 850 g

Passagerarsäte med justerbart nackstöd, utom Raptor

2 520 207
507,00 kr2

Eberspächer* Timer för motorvärmare EasyStart
Kontrollenhet för återförsäljarmonterad parkeringsvärmare Hydronic S3

• Omedelbar uppvärmning
• Återkoppling av dataöverföring via LED
• Lättanvänd med bara 4 knappar
• Displayen kan aktiveras med en knapptryckning
• 3 x programmerbara timerfunktioner (värme/ventilation)
• Statusmeddelanden (invändig temperatur)
• Justering av drifttid (Hydronic) och måltemperatur i steg om 1 °C (Airtronic)

För modeller med 2,0i EcoBoost (170 & 213 hk) och 3,0i EcoBoost (288 hk)

2 675 366
2 201,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
LJUDSYSTEM

RRP

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Komplettera ljudsystemet med en kraftfull, men kompakt Pioneer+ subwoofer för ännu
bättre baskänsla. Tack vare de små och kompakta måtten kan du till och med installera
den under passagerarsätet – utan kraftförluster.
Kompakt och kraftfullt aktivt subwoofersystem med inbyggd MOSFET 150 W-förstärkare.
Kan även monteras under sätet tack vare den ultraplatta konstruktionen. Den unika HVT-
tekniken (Horizontal Vertical Transforming) producerar vertikala vibrationer via en
horisontell drivkälla, vilket ger ett tydligt basljud med ett stort frekvensintervall.
Specifikationer: 150 W max. uteffekt, 50 W nominell uteffekt. Chassimått: 340 mm x 60
mm x 250 mm (b x h x d)

2 409 070
3 404,00 kr1

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Komplettera ljudsystemet med en kraftfull, men kompakt Pioneer+ subwoofer för ännu
bättre baskänsla. Tack vare de små och kompakta måtten kan du till och med installera
den under passagerarsätet – utan kraftförluster.
Kompakt och kraftfull subwoofer, kan även monteras under sätet tack vare den
ultraplatta konstruktionen. Med inbyggd 160 W max. förstärkare och Digital Bass Control
för lägena djup eller dynamisk bas. 20 cm woofer i aluminium, 50 W nominell uteffekt.
Lätt att installera. Mått: 280 x 70 x 200 mm, vikt: 3,5 kg. Kan inte kombineras med
elektrisk stolsinställning vid montering av subwoofern under stolssätet. Subwoofern kan
monteras i alla typer av fordon via cinch-kontakt eller högtalarkabel. Extra
universalhögtalarkabel kan behövas i vissa fall (längd ca 0,5 m)

2 302 684
2 956,00 kr1

INFOTAINMENT
ÖVRIGA TILLBEHÖR

RRP

Dension* Dockningsstation för mobiltelefon
En sugkopp fäst på vindrutan eller instrumentbrädan (ej kompatibelt med
kommunikationskonsoler av A-stolptyp) möjliggör trådlösa samtal och musikstreaming.
Med laddningsfunktion.
Multifunktionshögtalare för montering på vindrutan eller instrumentpanelen. Ger mycket
god ljudkvalitet via Fords ljudsystem och har inbyggd mikrofon samt AUX- och FM-
ljudutgång. Med laddningsfunktion för mobilen via cigarettändaruttaget. Extra ljudkabel
medföljer. Kompatibel med de flesta större smartphone-modellerna. För iPhone 5 krävs
Apple Lightning till micro USB-adapter

1 831 835
1 268,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Laddhållar system POWERCHARGE QI
POWERMOUNT-systemet ger inga begränsningar, placera din mobiltelefon på den mest
bekväma platsen för din komfort.
Smartphone-hållare för mittkonsolen, instrumentpanel alternativt hållare på A-stolpen.
Universalladdningssystem för smartphones bestående av monteringsfäste, flexibel
hållararm och trådlös Qi induktiv laddningshållare för Qi-kompatibla smartphones. 1
kontakt av typen USB-C för laddning via kabel medföljer, kan även användas för telefoner
som inte är kompatibla med Qi. Laddningsindikering via LED-lampor. Justerbart system
med fyra axlar som positionerar tilläggsenheten i hållararmen. Monteringsalternativet
med självhäftande tejp gör att systemet kan bytas ut och tas bort utan att lämna några
spår. Kan även monteras permanent med skruvar. USB till Lightning-adapter för laddning
av iPhones® (från iPhone® 5 och framåt) och Micro-USB för alla andra enheter kan
köpas separat som tillbehör. Max. telefonmått: höjd: universell, bredd: 60 mm – 90 mm,
djup: 6 mm – 10 mm. Driftspänning: 10 V – 16 V, max. strömförbrukning: 2 A. Induktiv
laddningsprestanda: 5 W, laddningsspänning via USB: 5 V, laddningsström via USB: 3 A.
Klarar temp -20°C till +70°C

2 332 681
1 588,00 kr2

Bury* Laddhållar system Smartphone-hållare med QI laddning
POWERMOUNT-systemet ger inga begränsningar, placera din mobiltelefon på den mest
bekväma platsen för din komfort.
Smartphone-hållare med laddning för mittkonsolen, instrumentpanel alternativt hållare
på A-stolpen. Lättanvänt universalladdningssystem för smartphones bestående av
monteringsfäste, flexibel hållararm och USB-laddningsdocka. Justerbart system med fyra
axlar för positionering av tilläggsenheten i hållararmen. Monteringsalternativet med
självhäftande tejp gör att systemet kan bytas ut och tas bort utan att det lämnar några
rester efter sig. Kan även monteras permanent med hjälp av skruvar. USB till Lightning-
adapter för laddning av iPhones® (från iPhone® 5 och framåt) och Micro-USB för alla
andra enheter kan köpas separat som tillbehör. Godkännanden: CE

2 279 204
1 142,00 kr2

ACV* Qi bordsladdare svart
USB-driven induktiv Qi bordsladdare i svart eller vitt för användning hemma eller på
kontoret.
Qi-kompatibla smartphones kan laddas enkelt och smidigt via den trådlösa
bordsladdaren.

2 102 315
400,00 kr2

Bury* USB-adapter Micro USB till USB-C
USB-adapter för användning med Bury* POWERMOUNT-systemet.
Krävs i kombination med Bury* POWERMOUNT-system för laddning av smartphones
med Micro USB-kontakt

2 279 208
55,00 kr2

Bury* USB-adapter USB typ C till Apple® Lightning-kontakt
USB-adapter för användning med Bury* POWERMOUNT-systemet.
Krävs i kombination med Bury* POWERMOUNT-system för laddning av iPhone® 5 eller
senare

2 279 206
159,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Dashboard-kamera 380GWX, främre och bakre Dash Cam
Hjelper dig med video bevis vid en eventuell incident
Smarta, diskreta GPS-aktiverade kameror för montering i vindrutan och bakrutan. Den
främre kamera ansluts till den bakre kameran med en 6,5m kabel, båda drivs via
cigarettändarkabeln som ansluts till bilens eluttag. Kamerorna börjar spela in direkt när
tändningen slås på. Satsen innehåller: främre kamera och fäste, bakre kamera, 6,5m
anslutningskabel, cigarettändarkabel, USB-kabel, batteripaket, 32 GB Mikro SD-kort,
säkerhetspaket, snabbstartsguide, fönsterklistermärken och programvaruskiva med
manual.

• Brett synfält, 140°, med 2.12 MP-kameror
• 90° vertikal justering av objektivet, perfekt för bilar och skåpbilar med plattare vindrutor
• Spelar in video i full 1080p eller 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, inspelningsformat .MOV
• När SD-kortet är fullt raderar kameran automatiskt de äldsta filerna för att skapa plats
för nya inspelningar så att du aldig får slut på lagringsutrymme
• Tryck på Protect-knappen när du spelar in för att spara den aktuella videofilen
• Kameran är konfigurerad för att spela in videofiler som är 1 minut långa för att göra
storleken mer hanterbar om du skulle behöva ladda ner filer och skicka till ditt
försäkringsbolag
• Ladda ner, dela eller visa inspelad video eller titta på livevideo via appen NEXTBASE cam
viewer som du laddar ner gratis från din appbutik, iOS/Android
• Programvaruskiva med NEXTBASE Replay3 firmware som möjliggör anslutning via USB
• Wi-Fi-anslutning till smartphone, surfplatta osv.
• GPS:en registrerar geografisk position, hastighet, datum och tid för att visa exakt var och
när incidenter inträffar
• Bilden från den bakre kameran visas som PiP (picture in picture) på din enhet. Tryck på
skärmen för att förstora eller minska storleken
• 32 GB mikro-SD-kort ingår, kompatibel med 8 – 128 GB, typ: SDHC, SDXC, U1
• Batteripaket ingår
• Parkeringsläget övervakar bilens omgivning när din bil står parkerad och när motorn inte
är igång. Börjar automatiskt att spela in om och när kameran detekterar rörelser
• Levereras med säkerhetspaket för att täcka enhetens kontroller och SD-kort, förhindrar
manipulering vilket gör det perfekt för företagsbilar
• Mått: främre kamera 58 x 98 x 47 mm, bakre kamera 49 x 68 x 37 mm
• Vikt: främre kamera 115 g, bakre kamera 50 g

Vy från bakre kamera kan bli skymd om hard top är monterad

2 534 404
5 237,00 kr2

Garmin®* Dashboard-kamera Dash Cam 66W
Hjelper dig med video bevis vid en eventuell incident
Kompakt, diskret kamera med inbyggd GPS/GALILEO-aktiverad kamera och 2,0-tums
display samt extra bred betraktningsvinkel, för montering på vindrutan. Spelar
kontinuerligt in och sparar automatiskt bildmaterialet om det skulle inträffa en incident.
Börjar spela in automatiskt när den kopplas till en strömkälla. Satsen innehåller
magnetfäste, USB-nätadapter med dubbla uttag för cigarettändaruttaget, USB-kablar
med en längd på 4 m respektive 1,5 m, samt bruksanvisning. OBS! Garmin®
användarvillkor och driftsbegränsningar för förarmedvetenhet gäller. Se Garmin®:s
webbplats för mer information

2 489 135
3 099,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL
ALUMINIUMFÄLGAR

RRP

Lättmetallfälg 16" 6 x 2-ekerdesign, Dark Sparkle Silver
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
7 x 16”, inpressningsdjup 55, för däck 255/70 R16. – XLT
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 456
3 423,00 kr3

Lättmetallfälg 17" 6 x 2-ekrad design, Precision Grey
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
8,5 x 17", inpressningsdjup 55, för däck 285/70 R17. – Raptor

2 560 765
4 463,00 kr3

Lättmetallfälg 17" 6-ekrad design, Dark Sparkle Silver
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
7,5 x 17", inpressningsdjup 55, för däck 255/70 R17. – XLT
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 458
4 595,00 kr3

Lättmetallfälg 18" 6 x 2-ekrad, Asphalt Matt Black
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
7,5 x 18”, inpressningsdjup 55, för däck 255/65 R18. – Limited
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 464
4 568,00 kr3

Lättmetallfälg 18" 6-ekrad Y-design, Medium Bolder Grey
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
7,5 x 18”, inpressningsdjup 55, för däck 255/65 R18. – Limited
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 466
5 705,00 kr3

Lättmetallfälg 18" 6-ekrad Y-design, Medium Bolder Grey
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
7,5 x 18”, inpressningsdjup 55, för däck 255/65 R18. – Wildtrak
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 462
4 568,00 kr3

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Lättmetallfälg 20" 6 x 2-ekrad design, Ebony Black
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
8 x 20”, inpressningsdjup 55, för däck 255/55 R20. – Platinum
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 470
7 088,00 kr3

Lättmetallfälg 20" 6-ekrad, Y-design, Asphalt Matt Black
Lättmetallfälgar ger din Ford ett unikt och personligt utseende och med sin design
kompletterar de bilens formspråk från alla vinklar. Varje fälg har testats på samtliga
karosstyper för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet, säkerhet och – så klart –
utseende.
8 x 20”, inpressningsdjup 55, för däck 255/55 R20. – Wildtrak
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

2 606 468
6 884,00 kr3

HJUL
HJULTILLBEHÖR

RRP

Låsbara hjulmuttrar för aluminiumfälgar
Säkra dina lättmetallfälgar och skydda dem från stöld med låsbara hjulmuttrar. Endast
avtagbara med specialverktyget som följer med satsen.
Sats med 4 st inkl. nyckel, stöldskydd för aluminiumfälgar

1 751 660
1 125,00 kr2

Reservhjulslås
Inga obehagliga överraskningar så länge ditt värdefulla reservdäck är väl skyddat!
Ger extra skydd mot stöld av reservhjulet.

2 659 109
1 111,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
EXTERIÖR STYLING

RRP

Ford registreringsskylthållare silver, med svart Ford-oval och svart text ”BRING ON
TOMORROW”
Set med 2 hållare.

2 569 770
303,00 kr2

Ford registreringsskylthållare svart, med vit Ford-oval och vit text ”BRING ON
TOMORROW”
Set med 2 hållare.

2 460 006
195,00 kr2

Ford registreringsskylthållare svart, med vit Ford-oval och vit text ”BRING ON
TOMORROW”
Set med 2 hållare.

2 569 816
317,00 kr2

Eibach®* Pro-Spacer-kit  Spacerkit System 4, silver anodiserade
Ge din bil snygg och breddad profil med detta Pro-Spacer-Kit.
Spacerplattorna ger din bil en snyggare "Stance" då hjulen kommer i nivå med hjulhusets
ytterkanter. Genom att öka spårvidden får bilen även förbättrad stabilitet eftersom
chassits sidorörelser påverkas positivt. 1 sats med två plattor för en axel. (2 satser behövs
per bil)

• 21mm breddar 42mm per axel
• Höghållfast aluminium
• Perfekt passform
• Hållfasthetstestad
• Betydligt lättare än motsvarande spacers i aluminium
• Passar även med Eibach Pro-Kit sänkningsats
• Rostskyddande coating

2 516 578
2 157,00 kr1

Eibach®* Pro-Spacer-kit  Spacerkit System 4, silver anodiserade
Ge din bil snygg och breddad profil med detta Pro-Spacer-Kit.
Spacerplattorna ger din bil en snyggare "Stance" då hjulen kommer i nivå med hjulhusets
ytterkanter. Genom att öka spårvidden får bilen även förbättrad stabilitet eftersom
chassits sidorörelser påverkas positivt. 1 sats med två plattor för en axel. (2 satser behövs
per bil)

• 25mm breddar 50mm per axel
• Höghållfast aluminium
• Pefekt passform
• Hållfasthetstestad
• Betydligt lättare än motsvarande spacers i stål
• Passar även med Eibach Pro-kit sänkningsats.
• Rostskyddande coating

2 516 580
2 236,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer-kit  Spacers, Silver anodiserade
Ge din bil snygg och breddad profil med detta Pro-Spacer-Kit.
Spacerplattorna ger din bil en snyggare "Stance" då hjulen kommer i nivå med hjulhusets
ytterkanter. Genom att öka spårvidden får bilen även förbättrad stabilitet eftersom
chassits sidorörelser påverkas positivt. 1 sats med två plattor för en axel. (2 satser behövs
per bil)

2 457 014
2 195,00 kr1

STYLING
BELYSNING

RRP

Baklykteskydd, sats mattsvart sarg
De snygga lampskydden ger din Ford ett robust utseende och hjälper även till att skydda
fram- och baklyktorna mot stenskott och skador.
Sats med 2 st, eleganta infattningar som förbättrar baklyktornas utseende och bidrar till
att skydda dem.
Kan användas i kombination med matchande strålkastarskydd (säljs separat)

• Tillverkad av slitstarka, UV-beständiga ABS-material av hög kvalitet som bidrar till att
förhindra sprickbildning, blekning och skevhet
• Enkel att installera, självhäftande 3M-tejp
• Inget ABE-godkännande krävs

2 617 155
1 888,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

ARB* Adaptersats för T-spår för ARB takräcke, 2 st
T-spåradaptrarna kan infogas var som helst på ARB takräcket så att du kan montera dina
befintliga T-spårkompatibla tillbehör.

• Specialkonstruerad för ARB takräckets infogningssystem
• För montering av cykelhållare, kajakhållare, etc från en rad olika tillbehörstillverkare
• Kan lämnas kvar på ARB takräcket när det inte används

Dubbelhytt

2 616 020
603,00 kr2

ARB* Bagagebox för utdragbart kök
I bagageboxen förvarar du allt på ett ställe. Det håller innehållet rent, säkert och bärbart
och har en transparent topp så att innehållet är synligt utan att den behöver öppnas.
Levereras med dragkedjor av hög kvalitet och handtag av sadelgjord.

• Vattentåligt PVC-fodral med praktisk transparent överdel
• Flyttbara och avtagbara avdelare för god tillgänglighet
• Håller tillhörigheter i säkert förvar när ARB utdragbart kök är tillslutet
• Lätt att förvara, fälls ihop platt när den inte används
• 450 x 150 x 150 mm (l x b x h)

2 683 519
724,00 kr2

ARB* Bagagebox liten
I bagageboxen förvarar du allt på ett ställe. Den håller innehållet rent, säkert och bärbart
och har ett transparent lock så innehållet är synligt utan att boxen behöver öppnas.
Tillverkad av robust PU-belagt material i Oxfordnylon med dragkedjor av hög kvalitet och
handtag av sadelgjord. Designad för perfekt passning i de modulära draglådorna eller kan
användas som fristående förvaringslåda.

• Gummifötter för att minska rörelser
• Flyttbara och avtagbara avdelare så att allt kan vara tillgängligt
• 4 separata ID-etiketter för enkel identifiering av innehållet
• Lätt att förvara, fälls ihop platt när den inte används
• 400 x 160 x 180 mm (b x d x h)

2 683 528
472,00 kr2

ARB* Bagagebox medium
I bagageboxen förvarar du allt på ett ställe. Den håller innehållet rent, säkert och bärbart
och har ett transparent lock så att innehållet är synligt utan att boxen behöver öppnas.
Tillverkad av 600D robust PU-belagt material i Oxfordnylon med dragkedjor av hög
kvalitet och handtag av sadelgjord. Designad för perfekt passning i de modulära
draglådorna eller kan användas som fristående förvaringslåda.

• Gummifötter för att minska rörelser
• Flyttbara och avtagbara avdelare så att allt kan vara tillgängligt
• 4 separata ID-etiketter för enkel identifiering av innehållet
• Lätt att förvara, fälls ihop platt när den inte används
• 600 x 200 x 180 mm (b x d x h)

2 683 525
649,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Bagagebox mjuka sidor
Den mjuka bagageboxen är utmärkt för ren och säker förvaring av livsmedel och
personliga tillhörigheter.
Kan användas i kombination med kylväska Finis 2181470 med mjuka sidor, som passar
perfekt in i något av facken.

• 3 mögelbeständiga fack med inbyggda handtag
• Kan förvaras platt vid behov
• Enkel rengöring
• Svart med Ford-logotyp
• Ca 60 cm lång

2 181 468
1 948,00 kr2

ARB* Bagagebox stor
I bagageboxen förvarar du allt på ett ställe. Den håller innehållet rent, säkert och bärbart.
Tillverkad av 600D robust PU-belagt material i Oxfordnylon med dragkedjor av hög
kvalitet och handtag av sadelgjord. Designad för perfekt passning i de modulära
draglådorna eller kan användas som fristående förvaringslåda.

2 616 000
1 052,00 kr2

ARB* Campingbord med väska, aluminium
Med campingbordet kan familjen äta, dricka och umgås i komfort medan ni är på
campingtur och dagar i det fria.

Hopfällbart campingbord med stor och hållfast ribbad aluminiumyta, fyrkantiga rörben
som ger bättre stabilitet och tvärstag som ger bättre stöd än liknande bord. Stort nog för
en familj på 4, men perfekt storlek för att kunna förpackas smidigt i den kompakta väskan
när det inte används.

2 615 990
2 001,00 kr2

ARB* Campingstol med väska, svart och beige
Campingstolen kan du ta med vart som helst oavsett om du ska till campingplatsen eller
stranden. Den är lätt att fälla ut så att du kan ta det lugnt och koppla av.

Fällbar campingstol och matchande bärväska med axelrem för kompakt förvaring och
smidig transport. Tillverkad av starkt och hållbart material i Oxfordväv med
pulverlackerad saxram.

2 615 988
1 670,00 kr2

ARB* Deluxe markisrum med golv- och sidopaneler, 2 m x 2,5 m
Utrymmet som deluxe-markisen skapar ger avskildhet och personligt utrymme samt
bidrar till skydd mot vädret.

Designad för att fungera som ett helt slutet rum eller myggnät och ge avskildhet och extra
skydd mot väder och vind, och insekter när du campar. Montering är snabb och enkel,
rummet fästs på ARB markisen med markisrep och rumsklämmor, och fästs sedan ner till
golvet med spännbanden. Rummet har ytterväggspaneler med tredubbla lager och
kraftiga blixtlåsförsedda nätdörrar, 1 sidoväggpanel med en kraftig blixtlåsförsedd dörr till
bilen, eget nättak som håller rummet svalare samt slitstarkt vattentätt golv.
Att användas i kombination med ARB markis (säljs separat)

• Slitstarkt vattentätt golv av polyeten
• Ger 2 x 2,5 m extra torrt utrymme för camping
• 3 st ytterväggpaneler som kan rullas upp för att visa de inre nätpanelerna
• 2 st blixtlåsförsedda portar i de övre hörnen för åtkomst till strömkabel
• Vattentät, ger UV-skydd

Dubbelhytt

2 616 033
4 039,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Draglåda med draglådans övre golv
Draglådan är ett förvaringsutrymme som är skjutbart, utdragbart och lätt att komma åt.
Den levereras med en rulltopp, som har en plan yta för montering av kylfrys, så att den kan
dras in och ut efter behov. Tillverkad av vattentålig, sammanfogad marinplywood med
stålförstärkta skydd för oöverträffad styrka. En UV-beständig kommersiell matta
kompletterar inredningen.
Kan användas tillsammans med utdragskök ARB, sidogolvsats ARB, ARB kyllåda och
satsen för främre golv ARB (säljs separat)

• Låsbar med nyckel, med automatiska lås (slam shut latches) för enkelhet
• Konstruerad för användning på och utanför anlagda vägar med design som motverkar
skrammel
• Vikta lagerskenor i rostfritt stål för suveränt lättglidande lådor
• Helt förseglade damm- och vattentäta rullager ger lång livslängd
• Självlåsande anti-roll-back-system låses när de är helt utdragna och håller lådan öppen,
även på sluttande underlag
• Enheterna är helt modulära och kan placeras sida vid sida eller ovanpå varandra, vilket
ger större flexibilitet om behoven förändras i framtiden
• Kan även användas för förvaringslösningar, som skjul och garage, som inte är
fordonsbaserade
• Lådans maximala viktbelastning: 150 kg
• Rullgolv, maximal viktbelastning: 100 kg (75 kg i förlängt skick)
• Yttermått: 1355 x 505 x 310 mm
• Innermått: 1255 x 435 x 250 mm
• Vikt: 54,5 kg

Dubbelhytt

2 615 996
14 577,00 kr2

ARB* Draglåda med fast övre golv
Draglådan ger ett utdragbart förvaringsutrymme som är lätt att komma åt. Den levereras
med fast överdel som har en plan yta för förvaring av andra föremål. Konstruerad av
vattentålig sammanfogad marinplywood med stålförstärkta skydd för oöverträffad
styrka. En UV-beständig kommersiell matta kompletterar inredningen.Kan användas i
kombination med ARB utdragbart kök, ARB sats för golvsida och ARB sats för främre golv
(tillgängligt separat)

• Låsbar med nyckel, med automatiska lås för smidig användning
• Konstruerad för användning på och utanför anlagda vägar med design som motverkar
skrammel
• Vikta lagerskenor i rostfritt stål för suveränt lättglidande lådor
• Helt förseglade damm- och vattentäta rullager ger lång livslängd
• Självlåsande anti-roll-back-system låses när de är helt utdragna och håller lådan öppen,
även på sluttande underlag
• Enheterna är helt modulära och kan placeras sida vid sida eller ovanpå varandra, vilket
ger större flexibilitet om behoven förändras i framtiden
• Kan även användas för förvaringslösningar, som skjul och garage, som inte är
fordonsbaserade
• Lådans maximala viktbelastning: 150 kg
• Yttermått: 1355 x 505 x 310 mm
• Innermått: 1255 x 435 x 250 mm
• Vikt: 54,5 kg

Dubbelhytt

2 615 994
14 008,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Draglåda system
Draglådesystemet är en robust förvaringslösning med dubbla lådor som är perfekt för
arbete eller fritid och ger lättåtkomligt, skjutbart och utdragbart förvaringsutrymme. Det
omfattar även sidopaneler som ger en plan yta över hela lastbädden från sida till sida.
Tillverkat av ABS-underlag och fodrad med en marin matta som är lätt att rengöra.Kan
användas i kombination med kylskåpsglidskenan (säljs separat)

• Lådor, låsbara med nyckel i rostfritt stål med automatiska lås för ökad säkerhet
• Kantlister i aluminium som skyddar mot lastskador, utan ömtåliga plastprofiler
• Slitstarka svarta pulverlackerade lådfronter och paneler med hammarfärgad finish
• Lådlocken är lastklassade till 100 kg, medan varje låda rymmer 45 kg
• Lådlocken omfattar 4 x infällda lastsurrningsringar
• Lådans mått: 1400 x 420 x 210 mm (l x b x h)
• Komplett installerad vikt: 116 kg
• Måste användas med insynsskydd eller hardtop
• Ej i kombination med sprayapplicerad lastbäddsmatta

Dubbelhytt, med OE bedliner, ej med flakjalusi

2 634 286
35 589,00 kr2

ARB* Förvaringsväska väska för campingkök
Förvaringsväskan är perfekt för förvaring av köksutrustning eller för verktyg som kan
behövas på vägen. Väskan består av fickor i olika storlekar, från en stor inre ficka som är
perfekt för förvaring av tallrikar till mindre utanpåfickor som är bra att stoppa undan
bestick i. Fickorna är sydda i kraftigt nät så att föremål snabbt ska kunna identifieras.
Väskan levereras med bärhandtag i gummi och en kraftig dragkedja med gummiring.

• Material: kraftig 600D oxfordnylon
• Hållare för pappershanddukar som fästs med lättglidande enkla stålspännen
• Remhandtag med metallkrokar att hänga upp väskan
• Kan även användas för förvaring av verktyg

2 683 517
1 475,00 kr2

ARB* Horizon LED-arbetsbelysning  magnetisk
Horizon LED-arbetsbelysning är perfekt för att belysa din verkstad eller sätta upp tält på
natten. Den är elegant utformad med en mjuk skogsgrön och svart färgkombination och
har en magnetisk svängbar monteringsbas med halkfria gummifötter så att du kan rikta
den kraftfulla COB LED-strålkastaren där den behövs. LED-arbetslampan laddas med en
unik AC/DC-smartladdare och kan laddas under körning, så att du aldrig är utan
belysning.

2 618 909
1 650,00 kr2

ARB* Kabelguide för ARB kylbox och ARB draglåda
Kabelstyrningen förhindrar att kablarna fastnar i last eller hakar i draglådans rörelse. Det
gör att kablarna inte trasslar in sig utan skyddas i en säker och sluten kanal.
Kabelstyrningen, som levereras i 1-meters längd kan kortas av för att rymma
installationen av kylskåp och låda.

• Lämplig för 12-volts elkablar och fordonskablar
• 2 svarta pulverlackerade fästen placerar och riktar kablarna med styrningen
• Styrningens material: nylon
• Längd: 1000 mm
• Invändig storlek: 11 x 10 mm
• Utvändig storlek: 17,5 x 14 mm

Dubbelhytt

2 615 998
427,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kabelsats 12/24 V strömförsörjning, eldriven kylbox
12/24 V DC kabelsats med eluttag, perfekt för att lägga till en permanent strömkälla för
eldrivna kylboxar etc. Innehåller uttagssats och 6 m dubbelisolerad 6 mm autokabel,
förmonterad med inbyggd säkring och öglor för batteriterminaler.

2 683 521
744,00 kr2

Kylväska mjuka sidor
Kylväskan är perfekt och håller mat och dryck kylda, eller varma, när du åker på picknick
eller utflykt. Du kan också transportera hem kylda livsmedel från din veckoshopping.

Den mjuka, vadderade kylväskan håller din kylda mat och dryck kall, eller din varma mat
och dryck varm. Isolerad med en vattentålig aluminiumfilm som är lätt att rengöra.
Kan användas i kombination med bagagebox Finis 2181468 eftersom kylväskan passar
perfekt in i något av facken.

• Låg vikt och hopfällbar med dragkedja i överdelen
• Justerbar bärrem
• Svart med Ford-logotyp
• Mått: 36 x 33 x 27 (B x L x H)

2 181 470
627,00 kr2

ARB* Luftkompressor bärbar, högpresterande, 12V
Luftkompressorn kan visa sig vara ett viktigt verktyg att ha med sig för arbete och på fritid.
Med den blåser du snabbt upp däck och fritidsutrustning av olika slag.

Luftkompressorn är uteslutande tillverkad av lätta och höghållfasta material för tyst drift
och extra lång livslängd. Den har ett klassledande flöde och är designad för snabb
däckpumpning med en rad andra funktioner för både arbete och fritid. Satsen innehåller
en 5,8 meter orange luftslang, batteriklämmor och pumpsats i en smart och hållbar
bärväska.

2 616 039
4 784,00 kr2

ARB* Markis med LED-lampa, 2 m x 2,5 m
Markisen skapar en plats utomhus när du campar och ger välbehövligt skydd från regn
eller skugga från solen.

Fristående, infällbar markis som ger välbehövlig skugga från solen eller skydd från regn
när du campar. Snyggt monterat på bilens ARB takräcke, klar att användas eftersom det
bara tar 30 sekunder att installera det. Öppna blixtlåset på skyddspåsen, lossa de två
kardborrebanden och veckla ut. Stöds av två höj- och sänkbara vertikala ben som hålls
spända av två horisontella teleskopstolpar.
Kan användas i kombination med ARB markisrum deluxe och ARB vindskydd (separat)

• Designad för tuffa vildmarksförhållanden
• Tillverkad av robust PU-belagd 300 gsm halvsyntetiskt revbeständigt tyg
• Helt vattentätt och ger UV-skydd på 50+
• Inbyggd LED-remsa på taket (1200 lumen) med digital dimmerstyrning, färgerna sval vit
eller bärnsten och 4 m kabel som drivs av bilens cigarettuttag
• Anodiserade höjdjusterbara teleskopben i aluminium
• Kardborreband fäster takduken på horisontella stolpar
• Markis förvarad i UV-beständig, slitstark, laminerad PVC-påse med dubbla blixtlås
• Fästanordningar i rostfritt stål för att fästa markisen på takräcket

Dubbelhytt

2 616 029
5 983,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Monteringssats för  ARB Zero elektrisk kylbox
Fästsatsen är speciellt utformad för den elektriska kylboxen ARB Zero. Det garanterar
säker och solid infästning och förhindrar rörelse under transporten. Dubbla krokar fästs på
kylboxen och justerbara spännband används för åtdragning.

• Smart, funktionell och elegant designad
• Spännband och fjäderklämmor av hög kvalitet
• Svarta pulverlackerade stålklämmor
• Plastbelagda dubbla krokar
• Beslag i rostfritt stål

Dubbelhytt

2 616 035
501,00 kr2

ARB* Monteringssats för hytt för ARB takräcke
Monteringssats för hytt krävs för att passa ARB-takräcket till din modell. ARB-takräcket
ska placeras så nära bilens tak som praktiskt möjligt.

• Inkluderar vindavvisare tillverkad av 2 mm pulverlackerat formpressat aluminium
• 10 mm fritt utrymme från takräckets nederdel till högsta punkten på bilens tak
• 45 mm extra minimihöjd (på grund av takets form)

Dubbelhytt. OBS! Kan ej monteras på Hard Top

2 683 507
10 150,00 kr2

ARB* Monteringssats för lastögla för ARB takräcke, 4 st
Öglornas fästen kan skjutas i alla lägen på ARB takräcket och ger snabba och säkra
surrningspunkter för att säkra din last.

• Specialkonstruerad för takräckets infogningssystem
• Kraftig konstruktion för att klara av belastning i terräng
• Säker surrningspunkt för spärr med J-krok och spännband
• Kan vara kvar på takräcket när det inte används

Dubbelhytt

2 616 018
874,00 kr2

ARB* Sats för golvsida och installeringssats, för ARB draglådor
Satsen för golvsida innehåller vänster- och högerpaneler, fästen och fästpunkter för att
överbrygga utrymmet mellan sidan på ARB-draglådorna och lastbäddens sida. Det ger en
plan yta över hela lastbädden från sida till sida. Panelerna har också en låsmekanism för
enkel åtkomst till flera dolda förvaringsutrymmen.

• Konstruerad för perfekt match av draglådorna
• Förplacerade utskärningar i ändkåpor för att rymma tillbehörsbrytare eller anslutningar
för elektricitet och luft
• Tillverkad av robust galvaniserat stål med textilyta

Dubbelhytt, för fordon med lastbädd, utom med OE eldrivet flakjalusi

2 683 513
7 259,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Sats för golvsida och installeringssats, för ARB draglådor
Satsen för golvsida innehåller vänster- och högerpaneler, fästen och fästpunkter för att
överbrygga utrymmet mellan sidan på ARB-draglådorna och lastbäddens sida. Det ger en
plan yta över hela lastbädden från sida till sida. Panelerna har också en låsmekanism för
enkel åtkomst till flera dolda förvaringsutrymmen.

• Konstruerad för perfekt match av draglådorna
• Förplacerade utskärningar i ändkåpor för att rymma tillbehörsbrytare eller anslutningar
för elektricitet och luft
• Tillverkad av robust galvaniserat stål med textilyta

Double Cab, för modeller utan lastbäddsmatta

2 683 511
7 259,00 kr2

ARB* Sats med lastspår och lastring för fästanordning förARB kylbox, 2 st
Satsen med lastspår och lastring innehåller 2 lastringar, 2 st 45 mm lastspår och
fästanordningar. Den kan användas som fästpunkt för ARB kylboxens monteringssats.

• Ger effektiv användning av lastremmar genom säkra surrningspunkter
• Stålringar med blå aluminiumbas och lastspår av svart metall

Dubbelhytt

2 616 026
342,00 kr2

ARB* Sats med nedfällningsbara förankringspunkter för fästanordning för ARB
kylbox, 4 st
Satsen med nedfällbar förankringspunkt innehåller 4 x D-ringar och används som säker
och stabil fästpunkt för ARB kylboxens fästanordning.

• Ser till att din ARB kylbox är säkert förankrad på bilen, även i svår terräng

Dubbelhytt

2 616 037
510,00 kr2

ARB* Smal bryggplåtsats ARB Flinders taktält till ARB takräcke
De smala bryggplåtarna passar in i ARB takräckets infogningssystem och används som
ett snabbt och tillförlitligt sätt att montera Flinders taktält. – Dubbelhytt

2 616 024
644,00 kr2

ARB* Snabbkopplingsfäste, sats ARB markis till ARB tackräcke
Snabbkopplingssatsen möjliggör snabb montering och borttagning av ARB markisen till
ARB takräcket, så att du lägger mindre tid på att packa och förbereda och mer tid på
camping.

• Kompatibel med alla ARB-markiser
• Tillverkat av hållfast pulverlackerat stål
• Lätt att fästa på takräcket med infogningsspår
• Höjdjusterbar - kan vändas för extra höjdutrymme

Dubbelhytt

2 616 016
753,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Startkablar med Power Pack, bärbar, 12V
Den litiumdrivna bärbara startmotorn med Power Pack har gott om kraft att starta alla
12V fordon med motorkapacitet upp till 5 lit, V8 diesel eller 6 lit bensin. Power Pack
laddas med DC- eller AC-laddaren, och tack vare intelligent avkännings- och
laddningsteknik förhindrar de inbyggda sensorerna att litiumbatteriet överladdas eller
underladdas. När det är dags att använda din bils startmotor övervakar intelligenta och
robusta startkablar batterispänning, polaritet och laddningsförhållanden och
uppmärksammar användaren på potentiella installationsproblem via en serie LED-
lampor. När de inte används stuvar allt smidigt undan i ett robust och kompakt
svart/orange förvaringsfodral i EVA-nylon med smart ARB-logo.

2 618 911
3 320,00 kr2

ARB* Takräcke aluminium
Det snygga lätta takräcket med låg profil är monterat tätt intill bilens taklinje tack vare
dess suveräna styrka. Tillverkad av helsvetsat, extruderat aluminium med tvärstag, varje
inre och yttre stag är tillverkat av en enda sömlös extruderad aluminiumbox med
invändigt stöd för extra styrka, så att ingen stödram behövs. Takräcket har även ett
revolutionerande infogningssystem för sidomontering som gör det enklare och säkrare att
förankra, flytta om och ta bort laster och tillbehör.
Att användas i kombination med ARB hyttmonteringssats (säljs separat)

• Unik design i ett stycke som ger styrka och hållbarhet
• Takräcket har oöverträffad enkelhet, flexibilitet och personanpassning
• Infogningssystemet för sidomontering frigör ytterligare oavbrutet lastutrymme längs
överdelen på varje stag
• Oändliga monterings- och fästalternativ
• Avtagbara hörnlock för hantering av belysningskabel
• Lågt vindbrus

Dubbelhytt

2 616 010
6 816,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Taktält ARB Flinders, med stege
Hitta den perfekta platsen för att sätta upp ditt taktält; sängen för natten är bokstavligen
dit din bil tar dig.

ARB Flinders taktält är avsett för montering på bilens ARB takräcke eller tvärstag.
Taktältet är starkt, styvt och vattenhärdig och den perfekta följeslagaren på alla dina
campingturer. Det rymmer två vuxna och är lämpligt för alla väderförhållanden. Tältet kan
sättas upp vart helst bilen kör dig och du’är bara en vikning från en god natts sömn. Det
går snabbt och enkelt att fälla upp tältet eftersom sängkläder och ram är helt integrerade.
Öppna blixtlåset på överdraget, som inte behöver tas bort, öppna upp tältet med hjälp av
stegen. Tryck de utdragbara stängerna på plats, så faller alla invändiga stänger på plats.
Det är enkelt att ta sig i och ur med hjälp av den infällbara aluminiumstegen. Tältet går
lätt att packa ihop med hjälp av två invändiga elastiska band för att dra in tältets sidor när
det fälls ner.
Används i kombination med ARB monteringssats och/eller monteringsfäste.

• 50 mm skummadrass med hög densitet, avtagbart skydd och fästremmar för
sängkläder
• 4 st inbyggda förvaringsfickor/skofickor
• Inbyggd LED-peklampa på 300 lumen, 2 st USB-laddningsportar och ett 12V eluttag
• Insektsskärm, 3 blixtlåsfönster, blixtlåsförsedd dörr, takfönster för stjärnskådning och en
ventilationsöppning för all väderlek
• Regn- och solskydd till sidofönster och entré
• Förpackningens höjd endast 200 mm (utan stege) för lägre vindmotstånd och
förbättrad aerodynamik
• Förpackningens mått: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm med stege) (l x b x h)
• Öppnat, mått: 1400 x 2400 x 1400 mm (l x b x h)
• Stegens lastkapacitet: 120 kg
• Vikt: 56 kg (torr)

Dubbelhytt OBS! Kan ej monteras på Hard Top

2 616 022
22 017,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Taktält Taktält Esperance, med hard-shell och stege
Hitta den perfekta platsen för att sätta upp ditt taktält; sängen för natten är bokstavligen
dit din bil tar dig.

ARB Esperance taktält finns med hårt skalfodral och är avsett för montering på bilens
ARB-takräcke eller dina egna tvärstag. Taktältet som är starkt, styvt och vattenbeständigt
är den perfekta följeslagaren på dina campingturer. Det rymmer två vuxna och ett barn
och är lämpligt för alla väderförhållanden. Tältet kan sättas upp vart helst bilen tar dig
och du behöver bara fälla upp det för att få en god natts sömn. Installationen är snabb
och smidig. Du lossar bara locket, lyfter upp det och med gasfjäderassisterad öppning
fäller du ut tältet med ett ryck och tältets teleskopstege. Tre spärremmar med trycklås
fullbordar denna snabba och smidiga uppfällning. Bäddutrustning är helt integrerad. Du
tar dig smidigt i och ur sängen med hjälp av den infällbara aluminiumstegen.

• Hårt skal tillverkat av tålig ABS-plast
• Huvudtältets tyg: PU300 mm. UV50+, PU- försilvrat, halvsyntetiskt canvastyg, 200
GSM, flamhärdigt
• 40 mm skummadrass med hög densitet och avtagbart matelasserat polyesteröverdrag i
3 lager
• Inbyggda förvaringsfickor/skofickor
• Invändig dimbar LED-belysning med dolda sladdar
• Utvändig LED-nattbelysning
• 3 st blixtlåsfönster med insektsnät och takfönster att se natthimlen
• Regn- och solskydd till sidofönster och entré
• Förpackningens mått: 1500 x 1235 x 300 mm (b x d x h)
• Öppnat, mått: 1500 x 2000/2700 (inklusive skal och regnskydd) x 1180 mm (b x l x h)
• Stegens lastkapacitet: 150 kg
• Vikt: 56 kg (torr)

Dubbelhytt. OBS! Kan ej monteras på Hard Top. Ska användas i kombination med ARB
smal bryggplåtsats för ARB takräcke

2 683 515
41 618,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Utdragbart kök med spis
Laga mat lika bekvämt som hemma, det utdragbara köket (slide kitchen) erbjuder all den
köksutrustning du behöver när du campar, reser runt eller arbetar borta.

Det utdragbara köket är ett praktiskt och multifunktionellt utdragskök där allt ryms i en
1355 mm modulär lådram. Den har en inbyggd spis, diskbänk, redskapslåda och bänkskiva
i rostfritt stål; det kan ställas upp eller packas undan på bara 15 sekunder! När köket har
dragits ut svänger spisen och diskbänken åt vänster för att bilda ett L-format
arbetsområde. Gasspisen har 3 brännare, allt inrymt i en lättrengjord, infälld rostfri
stålskål som ger vindskydd. Det uppfällbara locket av härdat glas fungerar också som
stänkskydd när spisen används. Bänkskivan i rostfritt stål utgör ett stort område för
matlagning och servering, och är också lätt att rengöra.

Kan användas i kombination med ARB draglåda, ARB sats för golvsida och ARB
frontpanelsats (finns separat)

• Spärras när de är helt utdragna, alla låskomponenter markerade med rött
• Gasspis med 3 brännare med 6 kW effekt för matlagning, 1 stor 2,5 kW snabbrännare och
2 mindre 1,75 kW brännare med batteridriven elektronisk tändning
• Gas tillförs via en gasanslutning med snabbkoppling på en 1,2 m slang med regulator och
kan i säkerhetssyfte endast anslutas efter installation
• Automatisk säkerhetsfunktion för gasavstängning om locket är stängt eller gaslågan
slocknar
• Bänkskiva i rostfritt stål, kvalitet 304: 1250 x 485 mm med jämnt fördelad viktkapacitet
på 30 kg
• Hopfällbar silikondiskbänk som rymmer 12 liter inklusive plugg, hållare för köksredskap
och plats för disktorkning, kan packas ner i lådan för köksredskap när den fälls ihop
• Stor låda för förvaring av köksredskap, kokkärl, innermått: 450 x 345 x 140 mm (d x b x
h)
• Utdragbart kök, kompatibelt med ARB 1355 mm lådor
• Idealisk för camping, dagsturer, fiske, karnevaler, idrottsdagar, arbetsplatser etc.
• Utdragbart kök, vikt 89 kg

Dubbelhytt

2 616 047
41 542,00 kr2

ARB* Vindskydd för markis, 2 meter
Designad att vinklas ut från markisen, vindskyddet ger ytterligare skydd mot regn och
skugga från solen. Vindskydd skyddar även stolar och annat som förvaras under markisen.
Används i kombination med ARB-markisen (säljs separat)

• Tillverkad av lätt PU-belagt, 300 gsm halvsyntetiskt canvastyg
• Helt vattentätt och ger UV-skydd på 50+
• Ger ytterligare sidoskydd till markisen
• 4 justerbara punkter för fästanordningar

Dubbelhytt

2 616 031
1 434,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zero elektrisk kylbox 36 liter
Vill du frysa isbitar eller bara kyla öl? På campingresor och dagsturer håller kylboxen all
din mat och dryck vid perfekt temperatur.

Bärbar en-zons elektrisk kylbox med lock som öppnas framtill, kan användas som kyl eller
frys och har rätt storlek för ett par eller liten familj att ta med på campingresor. Infällda
handtag som gör den lätt att bära. Innehåller praktiska likströmsuttag fram och bak när
du är i bilen, och ett växelströmsuttag i fram när du är hemma eller på en campingplats
med elanslutning. Med en pekskärm kan du styra, ställa in och höja temperaturen. Med en
kostnadsfri, nedladdningsbar app från Google Play eller Apple App Store kan du även
övervaka och styra kylboxen trådlöst med din Bluetooth-aktiverade enhet.
För ökad säkerhet rekommenderas användning ihop med ARB monteringssats, ARB sats
för lastskenor och lastsurrningsring (säljs separat)

• Kapacitet: 36 lit (47 x 375 ml burkar)
• Invändig LED-lampa med lågt effektuttag
• Kylkapacitet: -22°C till +10°C
• Har ett 5-volts USB-uttag för laddning av USB-enheter
• Dräneringsplugg för smidig rengöring
• Snabbkopplingsbultar för montering och demontering av lock
• Glidfri anordning för glas/flaska överst på locket
• Högeffektiv kompressor med variabelt varvtal med snabb nedkylning
• 2 fästpunkter för att säkra kylboxen under transport
• Yttermått: 675 x 423 x 436 mm (l x b x h)
• Innermått: övre fack 482 x 292 x 143 mm (l x b x h) nedre fack 316 x 292 x 180 mm (l x b x
h)
• Strömstyrka: 12/24V DC 100/240V AC med inbyggt batteriskydd
• Aktuellt uttag: 0,8 Ah (DC12V inställt på 5 °C, 32 °C omgivningstemperatur)
• Levereras med Euro-kontakt typ F
• Vikt: 22,2 kg

Dubbelhytt

2 615 992
14 859,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zero elektrisk kylbox 44 liter
Vill du frysa isbitar eller bara kyla öl? På campingresor och dagsturer håller kylboxen all
din mat och dryck vid perfekt temperatur.

Bärbar en-zons elektrisk kylbox med lock som öppnas framtill, kan användas som kyl eller
frys och har rätt storlek för ett par eller liten familj att ta med på campingresor. Infällda
handtag som gör den lätt att bära. Innehåller praktiska likströmsuttag fram och bak när
du är i bilen, och ett växelströmsuttag i fram när du är hemma eller på en campingplats
med elanslutning. Med en pekskärm kan du styra, ställa in och höja temperaturen. Med en
kostnadsfri, nedladdningsbar app från Google Play eller Apple App Store kan du även
övervaka och styra kylboxen trådlöst med din Bluetooth-aktiverade enhet.
För ökad säkerhet rekommenderas användning i kombination med ARB monteringssats,
ARB sats för lastspår och lastsurrningsring (säljs separat)

• Kapacitet: 44 lit (65 x 375 ml burkar)
• Invändig LED-lampa med lågt effektuttag
• Kylkapacitet: -22°C till +10°C
• Har ett 5-volts USB-uttag för laddning av USB-enheter
• Dräneringsplugg för smidig rengöring
• Snabbkopplingsbultar för montering och demontering av lock
• Glidfri anordning för glas/flaska överst på locket
• Högeffektiv kompressor med variabelt varvtal med snabb nedkylning
• 2 fästpunkter för att säkra kylboxen under transport
• Yttermått: 675 x 423 x 496 mm (l x b x h)
• Innermått: övre fack 482 x 292 x 203 mm (l x b x h) nedre fack 316 x 292 x 180 mm (l x b
x h)
• Strömstyrka: 12/24V DC 100/240V AC med inbyggt batteriskydd
• Aktuellt uttag: 0,8 Ah (DC12V inställt på 5 °C, 32 °C omgivningstemperatur)
• Levereras med Euro-kontakt typ F
• Vikt: 21,6 kg

Dubbelhytt

2 616 045
14 540,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar.
2. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
3. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din Ford-återförsäljare för information om priser för montering.
Observera att det även kan behövas kompletterande delar. Priset är per lättmetallfälg, exklusive däck och monteringsdetaljer.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Box 4023, 169 04 Solna
www.ford-tillbehoer.se

Din Fordhandlare kan kan ge information om finansieringsalternativ  för de tillbehör som visas

ANSVARSFRISKRIVNING:
Fortlöpande utveckling är en del av Fords policy. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar beträffande
specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna nätpublikation. Bilderna i publikationen kan
även variera. Denna nätpublikation innehåller både Ford originaltillbehör och ett urval av produkter från våra underleverantörer. Dessa
tillbehör, märkta med *, är noggrant utvalda tredjepartsprodukter som säljs under eget varumärke och garantivillkoren kan därför variera
mellan olika produkter. Mer information om garantivillkoren för tredjepartstillbehören kan fås antingen via garantisymbolen som visas intill
respektive produkt, eller via din Ford-återförsäljare. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor
Companys användning av dessa sker med vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra
varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare.
Anmärkning om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp: För mer information om officiell bränsleförbrukning och de officiella
modellspecifika koldioxidutsläppen, se ”Guide till bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och effektförbrukning”, som du hittar hos din
återförsäljare, men som även finns tillgänglig för gratis nedladdning på https://www.datgroup.com.

Status: 19.05.2023


