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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 – Passar enbart
bilar med fabriksmonterat integrerat takräcke byggda från 2015-09 och framåt eller
takräcke från Mont Blanc. Endast för fordon med kort hjulbas

2 143 360
2 187,00 kr1

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 – Passar enbart bilar
med fabriksmonterat integrerat takräcke byggda från 2015-09 och framåt eller takräcke
från Mont Blanc. Endast för fordon med kort hjulbas

1 746 077
1 214,00 kr1

Fällbart takräcke Bas Fällbart takräcke
Robusta takhållare gör att du enkelt kan transportera en mängd olika saker. Låg vikt och
aerodynamisk design. Viks ihop platt när den inte behövs.
För fordon som inte är utrustat med tillvalet fabriksmonterat fällbart takräcke Bas. Sats
med 3 tvärstag, aluminium, vikt 16 kg, max. bärförmåga 130 kg (80 kg för Tourneo Custom
Sport) i uppfällt läge och 75 kg i nedfällt läge. Minskar vindbruset och
bränsleförbrukningen när den inte används. Takhöjd nedfälld 2,04 m, uppfälld 2,13 m.
Kompatibel med Thule® takräcken tack vare integrerade t-spårsprofiler, inklusive
laststopp – För bilar med lågt tak

2 394 045
14 760,00 kr1

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

2 486 295
149,00 kr1

Thule®* Laststopp 314
Flyttbara laststopp som säkrar den värdefulla lasten på takräcket.
Flyttbara och justerbara lastsäkringar med en höjd på 14,5 cm, för takräcken med T-
spårprofil – Enbart i kombination med  Thule Professional takräcke

1 513 390
389,00 kr1

Thule®* Laststopp 315
Flyttbara laststopp som säkrar den värdefulla lasten på takräcket.
Nedfällbart för enkel lastning, sats om 2, justeras utan verktyg – Enbart i kombination
med fabriksmonterad takräcke på bilar byggda från 2015.09-

1 569 245
1 039,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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 – För bilar med kort hjulbas, enbart i
kombination med fabriksmonterad takräcke på bilar byggda från 09/2015 eller med
MontBlanc® takräcke. Bakluckan kan vidröra lätt vid full öppning.

2 117 636
3 503,00 kr1

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 bilar med kort hjulbas, enbart i kombination med
fabriksmonterat takräcke på bilar byggda efter 09/2015 eller med MontBlanc räcke. Lätt
kontakt kan förekomma när baklucka öppnas

2 318 742
4 153,00 kr1

Thule®* Skruvögla 320
Skruvögla och spännrem bildar ett perfekt par när det gäller säker och trygg surrning av
last på ditt takräcke!
Sats om 2, passar till tvärstagens T-spår, ett perfekt komplement till Thule* spännband
323 – Enbart i kombination med fabriksmonterat takräcke på bilar byggda från 2015.09-

1 569 243
342,00 kr1

Thule®* Spännrem 323
Spännremmen är toppen när det gäller säker och trygg surrning av last på ditt takräcke –
allra helst i kombination med tillvalsskruvöglor!
Extra kraftigt spännband med brett handtag, längd 4,5 m, perfekt komplement till Thule*
skruvögla 320 – Enbart i kombination med fabriksmonterat takräcke på bilar byggda från
2015.09-

1 569 257
441,00 kr1

Thule®* Steghållare 311
Sätt fast stegen säkert på takräcket. Lätt att montera och låsbar.
Med utdragsfunktion, vinklingsmekanism med 4 lastsäkringar, ergonomisk och säker
stegfixering – Endast i kombination med Thule Professional takräcke

1 569 247
8 815,00 kr1

Thule®* Steghållare 330
Sätt fast stegen säkert på takräcket. Lätt att montera och låsbar.
Med 4 lastsäkringar, enkel och säker stegfixering med inbyggd spärrmekanism

1 569 248
1 943,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Q-Top® (Q-Tech)* Stegrulle till Q-Top® (Q-Tech) takräcke
Tillägget stegrulle gör att du enkelt kan lasta på och av din stege vid transport på taket.
Bredd: 150 cm. För bilar med lågt tak och sidohängda bakdörrar

• Skyddar ditt fordon och utrustning mot skador vid i och urlastning
• Slitstark konstruktion med lång livslängd
• Snabb och enkel installation

För bilar med gångjärnsmonterade bakdörrar och lågt tak

1 913 404
1 967,00 kr1

Q-Top® (Q-Tech)* Stoppsats för stege för takräcke, universal
Säkra din stege enkelt på takräcket med en praktisk stoppssats.
För säker fastsättning på takräcket i olika positioner

1 913 407
908,00 kr1

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 – Endast för fordon med
kort hjulbas, lågt taket och bakre lastdörrar. Inte i kombination med fällbart takräcke.
Kompatibel med Thule®- och MontBlanc®-takräcken

2 191 625
3 509,00 kr1

G3* Takbox Elegance Europe 370, 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 1928 x 550 x 492 mm, 370 l, med dubbel öppningsfunktion och
centrallås, vikt 12 kg, maximal lastkapacitet 75 kg. Stabil 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 – Endast för fordon med kort hjulbas, lågt taket
och bakre lastdörrar. Inte i kombination med fällbart takräcke. Kompatibel med Thule®-
och MontBlanc®-takräcken

2 191 628
3 674,00 kr1

G3* Takbox Elegance Europe 390, mattsvart präglad
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 1950 x 738 x 360 mm, 390 l, med dubbel öppningsfunktion och
centrallås, vikt 13 kg, maximal lastkapacitet 75 kg. Stabil, strömlinjeformad design och
allvädersskydd. 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 – Endast för
fordon med kort hjulbas, lågt taket och bakre lastdörrar. Inte i kombination med fällbart
takräcke. Kompatibel med Thule®- och MontBlanc®-takräcken

2 191 632
3 550,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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®* Takbox FORCE XT Alpine, 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): 230 cm x70 cm x 42,5 cm/218 cm x 59 cm x 37 cm, volym:
420 l, vikt: cirka 19,4 kg, maximal lastkapacitet: 75 kg. Med centrallås. Maximal
utrymmeseffektivitet, aerodynamik och passform på fordonet. Lättmonterad tack vare
det extra breda, förinstallerade PowerClick snabbmonteringssystemet. Ett klick hörs från
den integrerade momentindikatorn när den är korrekt monterad för att säkerställa snabb
och säker montering. Lätt att öppna och stänga i alla förhållanden tack vare de
greppvänliga yttre handtagen och stödjande locklyftarna. SlideLock-system med
separata lås- och öppningsfunktioner, låser automatiskt locket på plats och indikerar när
boxen är ordentligt stängd. 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 – Fordon med kort hjulbas, endast i kombination med takräcke bas från Thule®
eller MontBlanc®. OBS! Monteras på de mellersta och bakre tvärstagen till takräcket.
Bakluckan kan eventuellt vidröra takboxen lätt när den öppnas beroende på hur lång
takboxen är

2 430 271
8 438,00 kr1

Thule®* Takbox FORCE XT L, 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): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, volym: 450 l,
höjd över takräcket: cirka 43 cm, vikt: cirka 18,7 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 – Fordon med kort hjulbas, endast i kombination
med takräcke bas från Thule® eller MontBlanc®. OBS! Monteras på de mellersta och
bakre tvärstagen till takräcket. Bakluckan kan eventuellt vidröra takboxen lätt när den
öppnas beroende på hur lång takboxen är

2 430 267
7 996,00 kr1

Thule®* Takbox FORCE XT M, 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): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm, volym:
400 l, höjd över takräcket: cirka 42 cm, vikt: cirka 16,4 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. – Fordon med kort hjulbas, endast i
kombination med takräcke bas från Thule® eller MontBlanc®. OBS! Monteras på de
mellersta och bakre tvärstagen till takräcket. Bakluckan kan eventuellt vidröra takboxen
lätt när den öppnas beroende på hur lång takboxen är

2 430 265
7 268,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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®* 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 – Fordon med kort hjulbas, endast i
kombination med takräcke bas från Thule® eller MontBlanc®. OBS! Monteras på de
mellersta och bakre tvärstagen till takräcket. Bakluckan kan eventuellt vidröra takboxen
lätt när den öppnas beroende på hur lång takboxen är

2 430 262
5 820,00 kr1

Thule®* Takbox Force XT Sport, 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): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm, volym:
300 l, höjd över takräcket: cirka 40 cm, vikt: cirka 14,7 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 – Fordon med kort hjulbas, endast i
kombination med takräcke bas från Thule® eller MontBlanc®. OBS! Monteras på de
mellersta och bakre tvärstagen till takräcket. Bakluckan kan eventuellt vidröra takboxen
lätt när den öppnas beroende på hur lång takboxen är

2 430 260
6 446,00 kr1

Thule®* Takbox FORCE XT XL, 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): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm, volym: 500
l, höjd över takräcket: cirka 41 cm, vikt: cirka 21,3 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 – Fordon med kort hjulbas, endast i kombination
med takräcke bas från Thule® eller MontBlanc®. OBS! Monteras på de mellersta och
bakre tvärstagen till takräcket. Bakluckan kan eventuellt vidröra takboxen lätt när den
öppnas beroende på hur lång takboxen är

2 430 269
9 087,00 kr1

Q-Top® (Q-Tech)* Takräcke
Öka enkelt bilens lastkapacitet. Detta kraftiga takgaller är konstruerat för transport av
skrymmande last av olika slag.
Aluminium, 3000 mm x 1500 mm, vikt ca 28 kg, maxlast 150 kg (inkl. vikt för takräcke).
Med bränsleeffektiv aerodynamisk konstruktion och gummiskyddsprofiler, enkla att
montera. Stegrulle, stoppsats för stege och universalsats med fästhakar finns som
separata tillbehör för ökad lastflexibilitet – För bilar med lång hjulbas och lågt tak

2 485 870
12 368,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Q-Top® (Q-Tech)* Takräcke
Öka enkelt bilens lastkapacitet. Detta kraftiga takgaller är konstruerat för transport av
skrymmande last av olika slag.
Aluminium, 2600 x 1500 mm, vikt ca 25,2 kg, maxlast 150 kg (inkl. vikt för takräcke).
Aerodynamisk konstruktion och gummiskyddsprofiler, enkla att montera. Stegrulle,
stoppsats för stege och universalsats med fästhakar finns som separata tillbehör för ökad
användbarhet. – För bilar med kort hjulbas och lågt tak

2 485 868
10 655,00 kr2

MontBlanc®* Takräcke
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
Sats om 2 st takräcken, stål, låsbara, maxlast 100 kg, vikt ca 4 kg, kan kombineras med
förlängningssats. – För bilar med lågt tak

1 819 090
1 868,00 kr1

Thule®* Takräcke förlängning till extra, tredje tvärstag för takräcket
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
Aluminium, låsbar, vikt cirka 3,5 kg, maximal lastkapacitet 100 kg för två tvärstag och 150
kg för tre tvärstag. Endast i kombination med Thule® hållarsats 3123 för tackräcke och
Thule® fotpaket 750 för takräcke (sats med två fötter) – Endast för bilar med lågt tak.

1 569 267
1 815,00 kr1

Q-Top® (Q-Tech)* Takräcke inkl. sats med tre tvärstag för tackräcke
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
3 tvärstänger för takräcke, kompletta med installationssats. Inklusive främre vindavvisare
för att förhindra vindbrus. (2 krävs för bilar med kort hjulbas, 3 för bilar med medellång
hjulbas)

• Svart pulverlackerad aluminium med rostfria beslag
• Exceptionellt stark trots sin låga vikt
• Förpackningens vikt: 7 kg
• Maxlast med 2 tvärstag 95 kg, med 3 tvärstag 112,5 kg, med 4 tvärstag 112,5 kg

Fordon med lågt tak och medellång hjulbas

2 539 257
3 818,00 kr1

Thule®* Takräcke inkl. sats med två tvärstag för tackräcke
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
Aluminium, låsbart, vikt cirka 6,6 kg. Endast i kombination med Thule® hållarsats 3123 för
tackräcke och Thule® fotpaket 751 för takräcke (sats med fyra fötter) – Endast för bilar
med lågt tak. Förlängning till ett extra tvärstag i kombination med Thule fotpaket 750
(sats med två fötter) och Thule hållarsats 3123. Maximal lastkapacitet 100 kg med två
tvärstag och 150 kg med tre tvärstag

1 569 265
3 291,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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.

08 FORD TOURNEO CUSTOM 08/2012 – 01/2018 Status: 19.05.2023



Q-Top® (Q-Tech)* Takräcke inkl. sats med två tvärstag för tackräcke
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
2 tvärstänger för takräcke, kompletta med installationssats. Inklusive främre vindavvisare
för att förhindra vindbrus. Kan användas med extra tvärstag för takräcke. (2 krävs för bilar
med kort hjulbas, 3 för bilar med medellång hjulbas)

• Svart pulverlackerad aluminium med rostfria beslag
• Exceptionellt stark trots sin låga vikt
• Förpackningens vikt: 5 kg
• Maxlast med 2 tvärstag 95 kg, med 3 tvärstag 112,5 kg.

För bilar med lågt tak

2 539 255
2 631,00 kr1

MontBlanc®* Takräcke kompletteringssats
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
Extra tvärstag för användning tillsammans med grundsats, tvärstag till takreling (FINIS
1819090). Rekommenderas för bilar med lång hjulbas. Vikt ca 2 kg – För bilar med lågt tak

1 819 091
1 097,00 kr1

Q-Top® (Q-Tech)* Takräcke takräcke med enkelt tvärstag
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Lastbärare – om de inte är fabriksmonterade – krävs för att montera takräcken.
1 extra tvärstag för takräcke, komplett med installationssats, för användning som
komplement till de andra 2 stagen. (2 krävs för bilar med kort hjulbas, 3 för bilar med
medellång hjulbas)

• Svart pulverlackerad aluminium med rostfria beslag
• Exceptionellt stark trots sin låga vikt
• Förpackningens vikt: 3 kg
• Maxlast med 2 tvärstag 95 kg, med 3 tvärstag 112,5 kg.

För bilar med lågt tak

2 539 253
1 315,00 kr1

G3* Takräcken
Sätt fast det lasttillbehör som du behöver för din transport. Samtliga takräcken är
designade för att passa en specifik Fordmodell och de är låsbara för stöldskydd.
Sats med 2 tvärstag för tackräcke, för montering på takrelingarna, med T-spår, låsbar

• Tvärstag i silverlackerad aluminium, med svarta fötter och ändlock
•  Aerodynamisk och symmetrisk profil för minskat vindmotstånd
• Exceptionellt stark trots sin låga vikt
• Låsningsbar med 2 x nycklar
• Enkel att montera
• Tvärstagets mått: 1500 x 80 x 30 mm (L x B x H)
• Maxlast: 75 kg (inklusive egenvikt)
• Förpackningens vikt: 4,4 kg

Active

2 548 197
2 077,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Q-Top® (Q-Tech)* Teleskopstege Get-Up med 4 steg
Den flexibla teleskopstegen gör att du enkelt och säkert kan komma åt lasten på taket var
som helst längs bilens sidor och baksida. Stegen kan också användas som en vanlig stege
på arbetsplatsen.
Den användarvänliga teleskopstegen Get-Up används tillsammans med takräcket Q-
Top® för att enkelt och säkert kunna lasta på och av takräcket. Till skillnad från
permanent fästa fordonsstegar ger denna stege optimal åtkomst till tre sidor av fordonet
genom att takräcket kan hakas fast i alla lägen längs båda sidor eller i bak. En ytterligare
fördel är att den kan även användas som en vanlig stege på själva arbetsplatsen. När den
inte används förvaras stegen i fordonet på en särskilt designad förvaringshållare (finns
separat)

• Åtkomst och flexibilitet i ett
• Lätt anodiserad aluminium
• Vikt: 6,2 kg
• Lastkapacitet: 150 kg
• Robusta gummifötter med fast grepp
• Mått: 1210 x 510 x 75 mm
• Genom att stegen förvaras i bilen kan oönskade personer inte klättra upp till last på
taket
• Ingen håltagning krävs
• EN131-6 TÜV-certifierad

Lågt tak

2 582 971
5 907,00 kr1

Q-Top® (Q-Tech)* Teleskopstege Get-Up med 6 steg
Den flexibla teleskopstegen gör att du enkelt och säkert kan komma åt lasten på taket var
som helst längs bilens sidor och baksida. Stegen kan också användas som en vanlig stege
på arbetsplatsen.
Den användarvänliga teleskopstegen Get-Up används tillsammans med takräcket Q-
Top® för att enkelt och säkert kunna lasta på och av takräcket. Till skillnad från
permanent fästa fordonsstegar ger denna stege optimal åtkomst till tre sidor av fordonet
genom att takräcket kan hakas fast i alla lägen längs båda sidor eller i bak. En ytterligare
fördel är att den kan även användas som en vanlig stege på själva arbetsplatsen. När den
inte används förvaras stegen i fordonet på en särskilt designad förvaringshållare (finns
separat)

• Åtkomst och flexibilitet i ett
• Anodiserad aluminium med låg vikt
• Vikt: 8,2 kg
• Lastkapacitet: 150 kg
• Robusta gummifötter med fast grepp
• Mått: 1810 x 510 x 75 mm
• Genom att stegen förvaras i bilen kan oönskade personer inte klättra upp till last på
taket
• Ingen håltagning krävs
• EN131-6 TÜV-certifierad

Medelhögt tak

2 582 973
6 565,00 kr1

Q-Top® (Q-Tech)* Universalsats med fästhakar för takräcke, universal
Med denna lättmonterade universalsats med fästhakar behöver du inte kämpa längre
med att säkra föremål på takräcket – livet behöver inte vara svårt.
För säker fastspänning av föremål på takräcket

1 913 408
428,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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

G3* Bagagebox GP, dragkroksmonterad
Skapa ännu mer bagageutrymme för resan med den praktiska bagageboxen för
montering på dragkroken och hållaren.
Smart italiensk dragkroksmonterad bagagebox som ökar bilens lastkapacitet, inklusive
svartlackerat galler och fästsats, designad speciellt för användning med bagagebox
takräcke Bas (finns att köpa separat).

• Stöldskyddslås
• Enkel öppning
• PS UV-skyddad, präglad i matt svart
• Inkluderar monteringsgaller i lackerat stål
• Maximal lastvolym: 340 liter
• Maximal lastkapacitet: 45 kg
• Vikt: 12,8 kg (inklusive galler)
• Mått: 1310 x 610 x 680 mm (inklusive galler)
• Fästremmar för fastsättning invändigt medföljer

2 559 660
6 062,00 kr1

Thule®* Cykelhållare Coach 274, för 2 cyklar, tippbar och vikbar
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Den smidigaste cykelhållaren från Thule® är tippbar via en fotpedal för enkel åtkomst till
bagageutrymmet även med cyklar monterade på hållaren. Med viksystem som gör att
hållaren kan fällas ihop till ett kompakt format som passar de flesta bagageutrymmen.
Utdragbara skenor för cyklar med bredare hjulbas, stöldskyddsutrustning och löstagbara
ramhållare för lastning av cyklar. Justerbar koppling med enhandsfunktion. Cykelarm
lämplig för cykelramar med en diameter på 22mm – 80mm. Cykelhållaren kan låsas fast
på dragkroken och cyklarna kan också låsas fast i hållaren. Max. lastkapacitet 46kg, max.
25kg per cykel, vikt cirka 14,2kg, inklusive 13-polig adapter. Mått: 106 x 60 x 27 cm
Observera: Bruttovikten monterad på dragkroken (vikt på tillbehörsprodukten och lasten
tillsammans) får inte överstiga den tillåtna nosviktsgränsen. Utskjutande delar såsom
handtaget kan vidröra marken och kan ta skada. – OBS! Endast i kombination med
avtagbar eller infällbar dragkrok. Bagagedörr kan inte öppnas när cykelhållare är
monterad.

2 353 442
7 656,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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®* Cykelhållare Coach 276, för 3 cyklar, tippbar och vikbar
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Cykelhållaren från Thule® är tippbar via en fotpedal för enkel åtkomst till
bagageutrymmet även med cyklar monterade på hållaren. Med viksystem som gör att
hållaren kan fällas ihop till ett kompakt format som passar de flesta bagageutrymmen.
Lättviktskonstruktion med utdragbara skenor för cyklar med bredare hjulbas,
stöldskyddsutrustning och löstagbara ramhållare för lastning av cyklar. Justerbar koppling
med enhandsfunktion. Cykelarm lämplig för cykelramar med en diameter på 22 mm – 80
mm. Cykelhållaren kan låsas fast på dragkroken och cyklarna kan också låsas fast i
hållaren. Max. lastkapacitet 60 kg, max. 25 kg per cykel, vikt cirka 19 kg, inklusive 13-polig
adapter. Mått: 106 x 76 x 28 cm Observera: Bruttovikten monterad på dragkroken (vikt på
tillbehörsprodukten och lasten tillsammans) får inte överstiga den tillåtna
nosviktsgränsen. Utskjutande delar såsom handtaget kan vidröra marken och kan ta
skada. – OBS! Endast i kombination med avtagbar eller infällbar dragkrok. Bagagedörr går
inte att öppna när cykelhållare är monterad

2 353 444
8 870,00 kr1

Thule®* Cykelhållare EuroRide 940, för två cyklar
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Dragkroksmonterad cykelhållare för 2 cyklar, vinklingsmekanism för enkel åtkomst till
lastutrymmet, för cykelramar 20-70 mm i diameter, låsbar, lastkapacitet på 36 kg, vikt ca
14 kg, inklusive 13-stiftskontakt. Tänk på att totalvikten (vikten på cykelhållaren och dess
last) inte får överstiga maxlastkapaciteten för dragkroken – OBS! Endast i kombination
med avtagbar eller infällbar dragkrok. Bagagedörr går inte att öppna när cykelhållare är
monterad

1 782 519
5 591,00 kr1

Uebler* Cykelhållare F14, för 1 cykel
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Mycket kompakt och lätt dragkroksmonterad cykelhållare för 1 cykel. Tack vare
cykelhållarens patenterade viksystem kan baklyktorna, ramhållarna och hjälpramen
enkelt fällas ihop helt, cykelhållaren kan låsas fast på dragkroken och cyklarna kan även
låsas fast i cykelhållaren.
OBS! Totalvikten monterad på dragkrok en (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten.

• Storlek: 1180 x 570 x 380 mm, mått hopvikt: 610 x 200 x 500 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt på ca 9,9 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• Cykelarm som passar cykelramar med en diameter på upp till 75 mm (rund ram) och 75
x 45 mm (oval ram)
• Lämpar sig även för elcyklar
• Maximal vertikal belastning 30 kg från 75 kg dragkrokslast och D-värde 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 33 kg vid en dragkrokslast på 75 kg och ett D-värde på 5,3 kN
• Maximal vertikal belastning 30 kg från 50 kg dragkrokslast och ett D-värde på 5,3 kN

2 474 454
4 923,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Uebler* Cykelhållare F24, för 2 cyklar
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Mycket kompakt dragkroksmonterad cykelhållare för 2 cyklar. Tack vare cykelhållarens
patenterade viksystem kan baklyktorna, ramhållarna och hjälpramen enkelt fällas ihop
helt, cykelhållaren kan låsas fast på dragkroken och cyklarna kan även låsas fast i
cykelhållaren.
OBS! Totalvikten monterad på dragkrok en (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten

• Storlek: 1180 x 670 x 560 mm, mått hopvikt: 610 x 200 x 600 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt på ca 12 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• Ramhållare för runda cykelramar med en diameter på upp till 75 mm och ovala ramar
med måtten 75 x 45 mm
• Lämpar sig även för elcyklar
• Maximal vertikal belastning 60 kg från 75 kg dragkrokslast och D-värde 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 38 kg vid en dragkrokslast på 75 kg och ett D-värde på 5,3 kN
• Maximal vertikal belastning 38 kg från 50 kg dragkrokslast och ett D-värde på 5,3 kN

2 474 456
6 320,00 kr1

Uebler* Cykelhållare F34, för 3 cyklar
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Mycket kompakt dragkroksmonterad cykelhållare för 3 cyklar, ramhållare för runda
cykelramar med en diameter på upp till 75 mm och ovala ramar med måtten 75 x 45 mm,
justerbara spännen med långa hjulspännband för enkel fastspänning av hjulen. Tack vare
cykelhållarens patenterade viksystem kan baklyktorna, ramhållarna och hjälpramen
enkelt fällas ihop helt, cykelhållaren kan låsas fast på dragkroken och cyklarna kan även
låsas fast i cykelhållaren.
OBS! Totalvikten monterad på dragkroken (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten

• Storlek: 1180 x 820 x 710 mm, mått hopvikt: 610 x 200 x 750 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt på ca 14,5 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• Cykelarm som passar cykelramar med en diameter på upp till 75 mm (rund ram) och 75
x 45 mm (oval ram)
• Lämpar sig även för elcyklar 
• Maximal vertikal belastning 54 kg från 75 kg dragkrokslast och D-värde på 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 35,5 kg vid en dragkrokslast på 75 kg och ett D-värde på 6,7
kN
• Maximal vertikal belastning under ett D-värde på 6,7 kN eller en dragkrokslast under 50
kg är inte tillåtet

2 474 458
7 656,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Uebler* Cykelhållare I21, för 2 cyklar, lutningsbar 60° grader
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Kompakt och lätt dragkroksmonterad cykelhållare för 2 cyklar, tippning med fotpedal för
enkel åtkomst till bagageutrymmet även med cyklar lastade på cykelhållaren. Tack vare
cykelhållarens viksystem kan baklyktorna, ramhållarna och hjälpramen enkelt fällas ihop,
cykelhållaren kan låsas fast på dragkroken och cyklarna kan även låsas fast i
cykelhållaren.
Notering: Totalvikten får inte överskrida den maximala vertikala vikt som draget är
godkänt för.

• Strl: 1180 x 690 x 560 mm, ihopfälld: 610 x 200 x 600 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt på ca 13 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• Cykelarm lämplig för cykelramar upp till en diameter på 75 mm runda och 75 x 45 mm
ovala
• Lämpar sig även för e-cyklar 
• Maximum vertikal last 60 kg från 75 kg draglast och ett D-Värde 6.7 kN
• Maximum vertikal last 37 kg under en draglast av 75 kg och ett D-Value of 6.7 kN
• Maximum vertikal last 37 kg från draglast 50 kg och ett D-Value av 5.3 kN

OBS! Bakluckan går ej att öppna med cykelhållaren monterad.

2 241 803
8 629,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Uebler* Cykelhållare I21, för 2 cyklar, lutningsbar 90° grader
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Smidig dragkroksmonterad hållare med funktioner som gör mesta möjliga av dina
cykeltransportbehov. Den minsta och lättaste vikbara hållaren någonsin från Uebler
innehåller ett helt nytt iQ-fästelement utan spak, vilket gör hanteringen ännu enklare. Och
eftersom den även kan lutas 90° behöver du inte oroa dig för att du inte ska komma åt
bagageutrymmet när det finns cyklar i hållaren. Som flerfaldig testvinnare står Ueblers i-
serie för säkerhet du kan lita på, hög produktkvalitet och enkel lastning. Patenterat
viksystem som gör att hållaren får mycket kompakta mått hopfälld, smart
lättviktskonstruktion, spakfritt iQ-fäste, löstagbar distans med stöldskydd och avtagbara
cykelramhållare. Viks enkelt ned med hjälp av fotspaken. Hållaren kan låsas fast på
dragkroken och cyklarna kan låsas fast i hållaren.
OBS! Totalvikten monterad på dragkrok en (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten. Var försiktig när du tippar hållaren om det
står cyklar på den. Utskjutande delar som styret kan slå i marken och skadas. Vänligen
vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder

• Avstånd mellan skenorna: 220 mm
• Lutningsbar 90° grader
• Storlek: 1180 x 690 x 560 mm, mått hopvikt: 610 x 200 x 600 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt ca 13 kg
• Inklusive 13-polig adapter
• 30 kg lastkapacitet för varje cykel
• Cykelarm lämplig för cykelramar med en diameter på upp till 75 mm rund och 75 x 45
mm oval
• Perfekt för elcyklar
• Maximal vertikal belastning 60 kg från 75 kg dragkrokslast och D-värde 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 37 kg vid en dragkrokslast på 75 kg och ett D-värde på 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 37 kg från 50 kg dragkrokslast och ett D-värde på 5,3 kN

Bagagedörr kan inte öppnas när cykelhållare är monterad

2 603 910
9 358,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Uebler* Cykelhållare I31, för 3 cyklar, lutningsbar 60° grader
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Cykelhållare för 3 cyklar, tippning med fotpedal för enkel åtkomst till bagageutrymmet
även med cyklar lastade på cykelhållaren. Tack vare cykelhållarens patenterade
viksystem kan baklyktorna, ramhållarna och hjälpramen enkelt fällas ihop helt,
cykelhållaren kan låsas fast på dragkroken och cyklarna kan även låsas fast i
cykelhållaren.
OBS! Totalvikten monterad på dragkrok en (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten.

• Storlek: 1180 x 840 x 710 mm, mått hopvikt: 610 x 210 x 760 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt på ca 16 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• Cykelarm lämplig för cykelramar upp till en diameter på 75 mm runda och 75 x 45 mm
ovala
• Lämpar sig även för e-cyklar
• Maximal vertikal belastning 54 kg från 75 kg dragkrokslast och D-värde på 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 34 kg vid en dragkrokslast på 75 kg och ett D-värde på 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning under ett D-värde på 6,7 kN eller en dragkrokslast under 50
kg är inte tillåtet

Ej PHEV. OBS! Bakluckan går ej att öppna med cykelhållaren monterad.

2 241 805
10 268,00 kr1

Uebler* Cykelhållare X21-S för 2st cyklar, lutningsbar 60° grader
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Cykelhållare med låg vikt för 2 cyklar, fotpedalsmanövrerad tippningsfunktion för enklare
åtkomst till bagageutrymmet även när cyklar har lastats på cykelhållaren, justerbara
spännen med långa hjulspännband för enkel fastspänning av hjulen, stort avstånd mellan
hjulhållarna gör att cyklar med stor hjulbas kan transporteras utan risk för skador (max.
127 cm). Tack vare cykelhållarens viksystem kan baklyktorna, ramhållarna och hjälpramen
enkelt fällas ihop, låsbart.
OBS! Totalvikten monterad på dragkroken (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten.

• Storlek: 770 x 119 x 640 mm, mått hopvikt: 240 x 630 x 640 mm
• Max. avstånd till cykelns hjulnav: 1300 mm
• Vikt på ca 13,5 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• Ramhållare för runda cykelramar med en diameter på upp till 75 mm och ovala ramar
med måtten 75 x 45 mm
• Lämpar sig även för e-cyklar
• Maximum vertikal last 60 kg från 75 kg draglast och ett D-Värde 6.7 kN
• Maximum vertikal last 36 kg under en draglast av 75 kg och ett D-Value of 6.7 kN
• Maximum vertikal last 36 kg från draglast 50 kg och ett D-Value av 5.3 kN

OBS! Bakluckan går ej att öppna med cykelhållaren monterad.

1 948 382
7 839,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Uebler* Cykelhållare X31-S, för 3 cyklar, lutningsbar 60° grader
Vårt stora sortiment av högkvalitativa cykelhållare för montering på dragkroken gör att du
enkelt och smidigt kan transportera din cykel på ett säkert sätt.
Cykelhållare för 3 cyklar, fotpedalsmanövrerad tipp funktion för enklare åtkomst till
bagageutrymmet. Låsbart.
OBS! Totalvikten monterad på dragkroken (vikt på tillbehör och last tillsammans) får inte
överstiga den högsta tillåtna vertikala lasten.

• Storlek: 770 x 1190 x 790 mm, mått hopvikt: 240 x 630 x 790 mm
•
• Vikt på ca 16,5 kg, 13-stifts adapter medföljer
• Lastkapacitet 30 kg per cykel
• För runda cykelramar med en diameter på upp till 75 mm och ovala ramar med måtten
75 x 45 mm
•  Lämpar sig även för e-cyklar
• Maximal vertikal belastning 54 kg från 75 kg dragkrokslast och D-värde på 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning 34 kg vid en dragkrokslast på 75 kg och ett D-värde på 6,7 kN
• Maximal vertikal belastning under ett D-värde på 6,7 kN eller en dragkrokslast under 50
kg är inte tillåtet

Notering. Bakluckan kan inte öppnas även om cykelhållaren är nedfälld.

1 948 383
9 478,00 kr1

G3* Hållare för bagagebox för montering på dragkroken
Dragkroksmonterad bagageboxhållare designad speciellt för användning med
bagageboxen G3 (finns att köpa separat).

• System för snabblåsning på dragkulan
• Smidig tiltfunktion gör att bilens baklucka enkelt kan öppnas utan att man behöver
demontera hållaren
• Material: Stål lackerat med repskyddande lack
• Färg: Charcoal black
• Inkluderar bakre ljusramp med 13-polig kontakt
• Mått: 1080 x 730 x 680 mm
• Maximal taklast: 60 kg
• Vikt: 13,6 kg

2 559 650
5 505,00 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Mottez* Skid- och snowboardhållare för montering på dragkroken
Den dragkroksmonterade skid- och snowboardhållaren är vikbar, enkel att hantera och
utformad för säker transport av din vintersportutrustning.
För 6 par skidor eller 4 par skidor och 1 snowboard, eller 2 par skidor och 2 snowboards.
Hållaren monteras snabbt på dragkulan med klicksystem – inga verktyg behövs. Skidor
och snowboards kan låsas fast i hållaren och hållaren kan låsas fast på dragkulan.

• Vikbar för att du fortfarande ska kunna komma åt bagageutrymmet
• Konstruerad för transport av alla typer av skidor och snowboards
• Det är enkelt att komma åt skidor och snowboards
• Pulverlackerad och termohärdad för att skydda hållaren mot rostangrepp
• Skidor och snowboards monteras på sidan för att minska luftmotståndet
• Vikt: 19 kg
• Max. lastvikt: 30 kg

2 483 279
4 209,00 kr1

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 kr1

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 kr1

LAST OCH TRANSPORT
DRAGKROKAR

RRP

Adaptersats för dragkrok, elsats 13- till 7-stiftskontakt (kort)
Den här praktiska adaptern är designad så att den är kompatibel med din bils elektriska
system och ansluter bilens elektriska utrustning till släpvagnens uttag om anslutningarna
är olika.

Krävs för att ansluta bilens 13-poliga dragkrok till en släpvagn med 7-stiftskontakt

1 513 402
396,00 kr1

Brink®* Avtagbar dragkrok
Avtagbara dragkrokar med en konstruktion som gör dem mycket lätta att montera och
demontera. Dragkrokarna är helt kompatibla med elsystemet på din Ford. Du lossar
enkelt dragkroken när du inte behöver den.
Endast i kombination med modellspecifik elsats. Möjliggör aktivering av Trailer Sway
Control via Electronic Stability Control (ESC) – Passar ej bilar med nedsänkningsbar
reserhjulshållare och luftfjädring bak.

1 842 424
7 355,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Brink®* Fast dragkrok
Fasta dragkrokar är mycket säkra dragkrokar som är helt kompatibla med elsystemet på
din Ford. Eftersom dragkroken är fastmonterad på bilen finns den alltid där när du
behöver den.
Endast i kombination med modellspecifik elsats. Möjliggör aktivering av Trailer Sway
Control via standard Electronic Stability Control (ESC) – Passar ej bilar med nedsänkbar
hjulhållare och luftfjädring bak.

1 815 307
4 565,00 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 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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
BAGAGE

RRP

Box i box-system för placering i Ford Puma MegaBox eller som fristående
transportlösning, svart
Bär dina varor i box i box-kitet. Använd transportboxen för vad du än behöver: shopping,
picknicktillbehör eller helt enkelt för att hålla ordning i lastutrymmet. Förvara dina
shoppingpåsar eller mat som måste hållas kall i keep-cool-boxen under transport i bilen.
Skräddarsytt set bestående av 2 flyttbara lådor för Ford Puma MegaBox. Kan även
användas som fristående transportlösning i andra modeller. Setet består av en isolerad
kyl- och värmebox och en transportlåda med löstagbar avdelare i mitten. Båda lådorna är
utrustade med handtag som gör det enkelt att bära lådorna. De har även magneter på
olika ställen för att hålla lösa delar som handtagen eller locket till kyl-/värmeboxen ur
vägen när lådorna inte flyttas.

• Kyl- och värmebox:
• fyrkantig låda med slitstark finish, 2-vägs dragkedja runt om på 3 sidor och en lätt
invändig vaddering
• 2 kraftiga handtag med greppsektion på perifera remsor plus smal greppremsa för
öppning av locket
• utrustad med magneter i locket och handtagen för fixering när de inte flyttas
• 4 fötter på undersidan (pyramidformade)
• 2-färgstryck och Ford-logotyp
• material: svart polyester utvändigt, silveraluminium-tyg invändigt
• mått (längd, bredd, djup): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportlåda:
• fyrkantig låda med slitstark finish och en lätt invändig vaddering
• 2 kraftiga handtag med greppsektion på perifera remsor
• utrustad med magneter i innerväggarna och handtagen för fixering när de inte flyttas
• flyttbar avdelare
• med bred fleecetejp på insidan av lådan
• 4 fötter på undersidan (pyramidformade)
• med Ford-logotypen
• material: svart polyester utvändigt, presenningsmaterial invändigt
• mått (längd, bredd, djup): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
1 814,00 kr1

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 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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

Flexibel mellanväggsavdelare Skyddsskärm, transparent
Osäkra tider kräver flexibla lösningar. Det är därför vi erbjuder de nya skyddsskärmarna
skräddarsydda för Fords nyttofordon. Utformade för att hjälpa våra kunder att fortsätta
att bedriva sin verksamhet och uppfylla kraven på social distansering. Dessutom gör
skärmarna att både förare och passagerare känner sig tryggare på arbetet och när de
reser.
Passar bakom förarstolen och det främre passagerarsätet.

• Flexibel PVC
• Lätt att rengöra
• Lätt att montera, ta bort och förvara
• Temperaturbeständighet: -20 °C till 50 °C

2 501 111
1 661,00 kr1

Flexibel mellanväggsavdelare Skyddsskärm, transparent
Osäkra tider kräver flexibla lösningar. Det är därför vi erbjuder de nya skyddsskärmarna
skräddarsydda för Fords nyttofordon. Utformade för att hjälpa våra kunder att fortsätta
att bedriva sin verksamhet och uppfylla kraven på social distansering. Dessutom gör
skärmarna att både förare och passagerare känner sig tryggare på arbetet och när de
reser.
Passar bakom och mellan föraren och det främre passagerarsätet.

• Flexibel PVC
• Lätt att rengöra
• Lätt att montera, ta bort och förvara
• Vikt: 1.8 kg

2 501 123
2 384,00 kr1

Gummimattor
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Med Transit-logo

1 831 004
701,00 kr1

Gummimattor bak, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
För andra raden, en del, med Transit-logo

1 831 003
701,00 kr1

Gummimattor fram, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Sats med 2 st, med Transit-logo och fästanordningar på förar- och passagerarsidan. Extra
fästanordning krävs för installation på bilmodeller före 05/2015. Kontakta din
Fordåterförsäljare för mer information – Endast för bilar med dubbla främre
passagerarsäten samt fabriksmonterad golvmatta

1 945 228
758,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Gummimattor fram, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Sats med 2 st, med Transit-logo och fästanordningar på förar- och passagerarsidan –
Endast för bilar med automatisk växellåda, enkelt främre passagerarsäte och
fabriksmonterad golvmatta

2 097 670
758,00 kr1

Gummimattor fram, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Sats med 2 st, med Transit-logo och fästanordningar på förar- och passagerarsidan. Extra
fästanordning krävs för installation för bilmodeller äldre än 05/2015. Kontakta din
Fordåterförsäljare för mer information. OBS! Endast för bilar med enkelsäte för
passageraren fram. – Endast för bilar med enkelt främre passagerarsäte och
fabriksmonterad golvmatta

1 945 218
758,00 kr1

Gummimattor fram, svart
Ford originalgummimattor är speciellt framtagna för att passa din bil perfekt. Det
elastiska syntetgummit skyddar effektivt interiören mot smuts och fukt.
Sats med 2 st, med Transit-logo och fästanordningar på förar- och passagerarsidan.
Endast för bilar med Automat och dubbelsäte fram. – Endast för fordon med automatisk
växellåda, dubbelt främre passagerarsäte och fabriksmonterad golvmatta

2 097 368
758,00 kr1

ACTIVline* Sätesklädsel för dubbelt passagerarsäte, svart konstläder
Sätesklädslar är designade att skydda din bils säten från fläckar, märken och allmänt
slitage. De bidrar också till att skydda bilens andrahandsvärde.
Premium sätesklädsel i svart konstläder som är skräddarsydd för perfekt montering och
tillverkad enligt högsta standard för hållbarhet och slitage. Skyddar originalklädseln
effektivt mot t.ex. lera, vatten, slam, fett, olja, färg, damm, mat och dryck.

• Skräddarsydd
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Enkel rengöring med fuktig trasa
• Oförändrad sätesfunktion

2 578 749
2 220,00 kr1

ACTIVline* Sätesklädsel för dubbla 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 dubbla säten 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.

• Universell montering
• Flera varumärken
• Enkelt och snabbt att montera och ta bort
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Enkel rengöring med fuktig trasa
• Oförändrad sätesfunktion

För modeller med dubbla säten

2 578 781
1 535,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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 dubbla säten, 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 dubbla 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.

• Universell montering
• Flera varumärken
• Enkelt och snabbt att montera och ta bort
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Kan enkelt rengöras med en fuktig trasa eller borste
• Oförändrad sätesfunktion
• Flamskyddande tyg

2 578 787
1 401,00 kr1

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.

• Universell montering
• Flera varumärken
• Enkelt och snabbt att montera och ta bort
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Kan enkelt rengöras med en fuktig trasa eller borste
• Oförändrad sätesfunktion
• Flamskyddande tyg

2 578 783
784,00 kr1

ACTIVline* Sätesklädsel för enkelt passagerarsäte, svart konstläder
Sätesklädslar är designade att skydda din bils säten från fläckar, märken och allmänt
slitage. De bidrar också till att skydda bilens andrahandsvärde.
Premium sätesklädsel i svart konstläder som är skräddarsydd för perfekt montering och
tillverkad enligt högsta standard för hållbarhet och slitage. Skyddar originalklädseln
effektivt mot t.ex. lera, vatten, slam, fett, olja, färg, damm, mat och dryck.

• Skräddarsydd
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Enkel rengöring med fuktig trasa
• Oförändrad sätesfunktion

2 578 747
1 943,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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 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.

• Universell montering
• Flera varumärken
• Enkelt och snabbt att montera och ta bort
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Enkel rengöring med fuktig trasa
• Oförändrad sätesfunktion

2 578 778
1 187,00 kr1

ACTIVline* Sätesklädsel för förarsäte, svart syntetiskt läder
Sätesklädslar är designade att skydda din bils säten från fläckar, märken och allmänt
slitage. De bidrar också till att skydda bilens andrahandsvärde.
Sätesklädsel i förstklassigt syntetiskt läder, speciellt tillverkat för perfekt passform och
att uppfylla de högsta kraven på slitstyrka. Ger originalklädseln skydd mot lera, vatten,
fett, olja, färg, damm, matrester och dryckesspill

•
•
•
•
•

2 578 741
1 943,00 kr1

ACTIVline* Sätesklädsel för modeller med trippelsäte i 2:a sätesraden, svart
konstläder
Sätesklädslar är designade att skydda din bils säten från fläckar, märken och allmänt
slitage. De bidrar också till att skydda bilens andrahandsvärde.
Premium sätesklädsel i svart konstläder som är skräddarsydd för perfekt montering och
tillverkad enligt högsta standard för hållbarhet och slitage. Skyddar originalklädseln
effektivt mot t.ex. lera, vatten, slam, fett, olja, färg, damm, mat och dryck.

• Skräddarsydd
• Passar modeller med krockkudde i sätet
• Perfekt för kommersiellt bruk
• Enkel rengöring med fuktig trasa
• Oförändrad sätesfunktion

för modeller med trippelsäte i 2:a sätesraden

2 578 751
2 646,00 kr1

Textilmattor bak, svart
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
För tredje sätesraden, hel matta.

1 831 001
633,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Textilmattor bak, svart
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
För andra raden, hel matta

1 831 000
1 123,00 kr1

Textilmattor fram, svart
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
Sats med 2 st, med fästen på förar och passagerarsidan. – Endast för bilar med dubbelt
främre passagerarsäte och fabriksmonterad golvmatta, fr.o.m. 01/2015 onwards

1 945 224
1 006,00 kr1

Textilmattor fram, svart
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
Sats med 2 st, med fästen på förar och passagerarsidan. – Endast för fordon med
automatisk växellåda, dubbelt främre passagerarsäte och fabriksmonterad golvmatta

2 461 248
1 009,00 kr1

Textilmattor fram, svart
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
Sats med 2 st, fästanordning på förarplatsen – Endast för bilar med enkelt främre
passagerarsäte och fabriksmonterad golvmatta, t.o.m. 12/2014

2 461 226
837,00 kr1

Textilmattor svart, fram
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
Sats med 2 st, med fästen på förar och passagerarsidan. – Endast för bilar med enkelt
främre passagerarsäte och fabriksmonterad golvmatta, fr.o.m. 01/2015 onwards

1 945 221
823,00 kr1

Textilmattor svart, fram
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
Sats med 2 st, med fästanordning till förarplatsen – Endast för bilar med dubbelt främre
passagerarsäte och fabriskmonterad golvmatta, t.o.m. 12/2014

2 461 228
1 009,00 kr1

Textilmattor svart, fram
Fords praktiska originalbilmattor är inte bara designade för att matcha bilens interiör, utan
är även mycket slitstarka med perfekt passform.
Sats med 2 st, med fästen på förar och passagerarsidan. För bilar med Automat, vävd
kupématta och enkelt passagerar säte. – Endast för bilar med automatisk växellåda,
enkelt främre passagerarsäte och fabriksmonterad vävd kupématta.

2 461 240
837,00 kr1

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 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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.

• För att du lättare ska komma åt ytor som är svåra att nå kan teleskophandtaget
förlängas från 35 till 130 cm
• 360° roterbart huvud
• 3 blad för att skrapa bort is
• Gummiblad för snö och vatten
• Avtagbar svamp för att torka bort smuts

2 471 674
217,00 kr1

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 kr1

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.

• Första hjälpen-materialet uppfyller senaste DIN-standarder (DIN 13164)
• Mått: 210 x 110 x 70 mm
• Innehållsförteckning på 7 språk: Engelska, tyska, franska, nederländska, italienska,
spanska och portugisiska

2 646 575
130,00 kr1

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.

• Första hjälpen-materialet uppfyller de senaste DIN-standarderna (DIN 13164)
• Mått: 215 x 113 x 90 mm

2 646 562
167,00 kr1

Första hjälpen-sats mjuk kudde, blå
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Första hjälpen-satsen uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
250 x 135 x 65 mm, uppfyller de senaste DIN-standarderna (DIN 13164)

2 311 396
194,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* 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 kr1

Hammare för nödsituationer
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Nödhammaren uppfyller de senaste europeiska
lagkraven.
Inklusive fäste, med självlysande knapp som är lätt att hitta i kupén.

1 761 591
303,00 kr1

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.

• Keramiskt hammarhuvud
• Direkt automatisk omladdning

2 471 504
220,00 kr1

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.

• Första hjälpen-materialet uppfyller senaste DIN-standarder (DIN 13164)
• Varningstriangeln överensstämmer med senaste europeiska standarder ECE27R
• Varningsvästen uppfyller den senaste standarden EN ISO 20471
• Mått: 225 x 190 x 65 mm
• Innehållsförteckning på 7 språk: Engelska, tyska, franska, nederländska, italienska,
spanska och portugisiska

2 646 610
302,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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 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.

• Första hjälpen-materialet uppfyller senaste DIN-standarder (DIN 13164)
• Varningstriangeln överensstämmer med senaste europeiska standarder ECE27R
• Mått: 440 x 120 x 60 mm

2 646 608
250,00 kr1

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.

• Första hjälpen-materialet uppfyller senaste DIN-standarder (DIN 13164)
• Varningstriangeln överensstämmer med senaste europeiska standarder ECE27R
• Varningsvästen uppfyller senaste standarden EN ISO 20471
• Mått: 440 x 135 x 60 mm
• Innehållsförteckning på 7 språk: Engelska, tyska, franska, nederländska, italienska,
spanska och portugisiska

2 646 612
261,00 kr1

Säkerhetspaket, premium mjuk påse, blå
Ford vägassistanstillbehör säkerställer maximal säkerhet för Ford-förare och passagerare
om en nödsituation skulle uppstå. Premiumsäkerhetspaket uppfyller de senaste
europeiska lagkraven.
440 x 100 x 90 mm, inkl en varningstriangel, en orange varselväst, ett par handskar och
ett första hjälpen kit enligt DIN standard.

2 311 429
379,00 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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 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 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* 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 kr1

SÄKERHET
SÄKERHET

RRP

Bosch®* Backvarningsenhet
Backa säkrare med vår backvarnare som varnar fotgängare genom en ljudsignal.
Avger en ljudsignal för extra säkerhet när fordonet backar

1 713 304
1 130,00 kr2

Brigade®* Backvarningsenhet vitt ljud BBS-87
Backa säkrare med vår backvarnare som varnar fotgängare genom en ljudsignal.
Medelstor, standardljudvarnare avsedd att ge hörbar varning åt personer i riskområdet
kring ett backande fordon. Med bbs-tek® White Sound® är larmet skonsammare för örat
och ljudet är begränsat till riskområdet.

• 87 decibel
• bbs-tek® backningslarm med multifrekvens använder en rad olika White Sound®-
frekvenser, så att lyssnaren kan omedelbart lokalisera ljudets riktning
• White Sound® är 5 decibel tystare än ett vanligt pipande larm men har samma
varningseffekt
• White Sound® skingras snabbt, vilket eliminerar klagomål på buller
• Temperaturområde: -40 °C till +85 °C
• Mått: 105 x 65 x 32 mm (b x h x d)
• CE-märkning
• Livstidsgaranti
• IP67 vattentät
• 12/24 volt

2 583 084
595,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Brigade®* Backvarningsenhet vitt ljud BBS-97
Backa säkrare med vår backvarnare som varnar fotgängare genom en ljudsignal.
Medelstor, standardljudvarnare avsedd att ge hörbar varning åt personer i riskområdet
kring ett backande fordon. Med bbs-tek® White Sound® är larmet skonsammare för örat
och ljudet är begränsat till riskområdet.

• 97 decibel
• bbs-tek® backningslarm med multifrekvens använder en rad olika White Sound®-
frekvenser, så att lyssnaren kan omedelbart lokalisera ljudets riktning
• White Sound® är 5 decibel tystare än ett vanligt pipande larm men har samma
varningseffekt
• White Sound® skingras snabbt, vilket eliminerar klagomål på buller
• Temperaturområde: -40 °C till +85 °C
• Mått: 105 x 65 x 32 mm (b x h x d)
• CE-märkning
• Livstidsgaranti
• IP67 vattentät
• 12/24 volt

2 583 087
898,00 kr2

Brigade®* Backvarningsenhet vitt ljud SA-BBS-97
Backa säkrare med vår backvarnare som varnar fotgängare genom en ljudsignal.
Medelstor, premiumljudvarnare avsedd att ge hörbar varning åt personer i riskområdet
kring ett backande fordon. Med bbs-tek® White Sound® är larmet skonsammare för örat
och ljudet är begränsat till riskområdet.

• Självjusterande 77-97 decibel (larmet justeras kontinuerligt till 5-10 dB över omgivande
ljudnivå)
• bbs-tek® backningslarm med multifrekvens använder en rad olika White Sound®-
frekvenser, så att lyssnaren kan omedelbart lokalisera ljudets riktning
• White Sound® är 5 decibel tystare än ett vanligt pipande larm men har samma
varningseffekt
• White Sound® skingras snabbt, vilket eliminerar klagomål på buller
• Temperaturområde: -40 °C till +85 °C
• Mått: 127 x 76 x 65 mm (b x h x d)
• CE-märkning
• Livstidsgaranti
• IP68 vattentät
• 12/24 volt

2 583 089
1 494,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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

Fordon med bakruta

2 534 404
5 237,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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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

• Extra brett 180-graders synfält med 3,7 MP kamera
• Filmar video i 1440p (2560 x 1400 upplösning), 1080p (1920 x 1080 upplösning), eller
720p (1280 x 720 upplösning)
• Integrerad G-sensor gör att kameran automatiskt sparar videoinspelningar i händelse av
en kollision
• GPS:en registrerar geografisk position, riktning, hastighet, datum och tid för att visa exakt
var och när incidenter inträffar,
• plus inbyggd Wi-Fi för trådlös videosynkronisering
• Röststyrningsfunktion gör att du kan starta/stoppa inspelning av ljud, ta en stillbild eller
starta/stoppa videoinspelningsfunktionen Travelapse™ (kondenserar timmar av körning
till några minuter med de viktigaste händelserna)
• Clarity HDR spelar in video med hög kontrast i både bra och svagt ljus
• Spelar in din körning i en kontinuerlig slinga med hjälp av ett microSDHC™-kort (säljs
separat). Om du vill ha mer minne lägger du till ett större kort, från 8 GB upp till 512 GB
(klass 10 krävs)
• Spela upp det inspelade videomaterialet/stillbilder direkt på displayen, kolla på dem på
datorn efteråt eller använd den kostnadsfria Garmin Drive™-appen på din smartphone
• Inkluderar förarmedvetenhetsfunktioner som varning för kollision med framförvarande
fordon och om bilen är på väg att lämna körfältet
• Auto Sync-funktionen gör att upp till 4 Garmin dash cams kan anslutas trådlöst fram,
bak och på sidorna för fullständig 360°-täckning. Om du sparar en video på en av
kamerorna, sparas den även på de andra med hjälp av Garmin Drive™-appen som du har
installerat på din mobil, vilket gör att du i efterhand kan skapa en bild i bild-video av två
perspektiv samtidigt
• Inbyggd data om rödljus- och fartkamerapositioner varnar när du närmar dig en rödljus-
eller fartkamera. Och när du stannar bilen t.ex vid en korsning eller i en bilkö informerar
• varningen ”Go” dig när framförvarande trafik börjar rulla igen
• 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 (kräver
Garmin®-kabel för parkeringsläge)
• Mått: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vikt: 61 gram
• Kan användas i temperaturintervallet -20 °C till +55 °C
• Inbyggt batteri

2 489 135
3 099,00 kr1

Wölfle* Elektronisk övervakning av lufttemperatur uppgradering
Med denna praktiska uppgradering till elektronisk lufttemperaturstyrning ställer du bara in
temperaturen du önskar och njuter sedan av luftkonditionerad eller uppvärmd komfort.
Konverterar en manuellt kontrollerad luftkonditionering till en enzons klimatkontroll
(gemensam temperatur för förare och passagerare). Reglerar automatiskt temperatur,
luftstyrning och fläkthastighet
För 2.2 l motor med Euro 5 emission – Endast för fordon med fabriksmonterad manuell
luftkonditionering. Temperaturkontrollen i baksätet påverkas inte och den byts inte ut.

1 867 858
7 035,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Eberspächer* Fjärrkontroll för parkeringsvärmare EasyStart fjärrkontroll
Styr den bränsledrivna värmaren i din Ford ännu smidigare med en fjärrkontroll.<br>
Eftermontering av fjärrkontroll för modeller med fabriksmonterad parkeringsvärmare
Hydronic II eller Hydronic S3, ger bekväm drift via på/av-brytare med ett driftsområde på
upp till 1 000 m

• Omedelbar uppvärmning
• Fäster enkelt på alla nyckelringar
• Återkoppling av dataöverföring via LED
• Lättanvänd med bara två knappar

2 582 966
7 241,00 kr2

Full Display-innerbackspegel
Att köra och backa din Transit med begränsad bakåtsikt är en utmaning. Det blir betydligt
enklare med den Digitala innerbackspegeln, som gör att du alltid har perfekt uppsiktt över
det som finns bakom bilen.
Smart-mirror med en bakåtriktad digital kamera för att spela in video och strömma den
till den integrerade LCD-displayen i backspegeln.

• I displayläget får föraren en förbättrad panoramavy av området bakom bilen
• Kameravyn störs inte av baksätespassagerare, nackstöd, stängd avdelare, bagage eller
last
• Ökad trafiksäkerhet eftersom displayen fördubblar synfältet
• Spegelläget fungerar som en reservlösning om kameran eller displayen skulle sluta
fungera på grund av smuts eller isbildning
• I spegelläget kan föraren även se fordonets interiör, baksätena och passagerarna osv.
• Automatisk dagsljus-/mörkeranpassning

För fordon med bakre lastdörrar eller kombilucka med fönster och regnsensor

2 480 128
11 048,00 kr1

Full Display-innerbackspegel
Att köra och backa din Transit med begränsad bakåtsikt är en utmaning. Det blir betydligt
enklare med den Digitala innerbackspegeln, som gör att du alltid har perfekt uppsiktt över
det som finns bakom bilen.
Smart-mirror är ett intelligent bakåtseende system med en bakåtriktad digital kamera för
att spela in video och strömma den till den integrerade LCD-displayen i backspegeln.

• I displayläget får föraren en förbättrad panoramavy av området bakom bilen
• Kameravyn störs inte av baksätespassagerare, nackstöd, stängd avdelare, bagage eller
last
• Ökad trafiksäkerhet eftersom displayen fördubblar synfältet
• Spegelläget fungerar som en reservlösning om kameran eller displayen skulle sluta
fungera på grund av smuts eller isbildning
• I spegelläget kan föraren även se fordonets interiör, baksätena och passagerarna osv.
• Automatisk dagsljus-/mörkeranpassning

För fordon med bakre lastdörrar eller kombilucka med fönster utan regnsensor

2 480 115
11 048,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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ClimAir®* Insektsskärm för sidorutorna
Släpp in frisk luft i kupén samtidigt som du ser till att irriterande mygg och flugor hålls
borta – insektsskärmen monteras på några sekunder och gör att du kan koppla av utan
att störas av insekter när du har parkerat bilen.
Förare måste följa de lagstadgade viloperioderna och står ofta parkerade i flera timmar
på platser som egentligen inte är idealiska när man ska vila. När sidorutorna öppnas för
att släppa in frisk luft kommer även mygg, knott, flugor, malar och andra insekter in i
kupén, speciellt på kvällen och natten när de dras till lampor som är tända i bilen.
Insektsskärmarna monteras snabbt och enkelt i sidorutorna, vilket gör att frisk luft kan
cirkulera samtidigt som irriterande insekter hålls borta. Dagtid kan insektsskärmarna
också fungera som solskydd, och till skillnad från andra solskydd kan fönstret öppnas
ytterligare efter installation.

• Passar både på förar- och passagerarsidan
• Modellspecifik för perfekt passning
• Tillverkad av ett inramat finmaskigt polyesternät
• Finmaskigt nät som är ogenomträngligt för insekter
• Släpper in frisk luft samtidigt som det håller insekter ute
• Fälls ner i förvaringspåsen som ett pop-up-tält
• Perfekt när du campar
• Ska endast användas när fordonet har parkerats (ej avsett att användas vid körning)

2 647 750
1 048,00 kr1

Interiör med LED-taklampor i lastutrymmet
Se till att lastutrymmet lyses upp automatiskt när du öppnar bakdörrarna. Det är inte bara
lätt att installera utan även mycket energisnålt och ljusstarkt!
Belysning för bagageutrymmet med 9 separata lysdioder

2 230 338
1 262,00 kr2

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.

2 448 529
654,00 kr1

ClimAir®* Luftavledare för sidoruta för framdörrarnas rutor, svart
Minska turbulensen och vindbruset för en behagligare körupplevelse med rutan nerrullad
– även vid lättare regn. Luftavledarna har designats för att passa perfekt på din Ford.
Sats med 2 st, för förbättrad ventilation, skyddar mot snö och regn, 3 mm gjutet akrylglas.
Se till att vindavvisaren (i backspegelsområdet) sitter på fönsterkanten (skenan) och inte
glider ner i fönsterspåret.

2 170 133
905,00 kr2

ClimAir®* Luftavledare för sidoruta för framdörrarnas rutor, transparent
Minska turbulensen och vindbruset för en behagligare körupplevelse med rutan nerrullad
– även vid lättare regn. Luftavledarna har designats för att passa perfekt på din Ford.
Sats med 2 st, för förbättrad ventilation, skydd mot snö och regn, 3 mm gjutet akrylglas.
Se till att vindavvisaren (i backspegelsområdet) sitter på fönsterkanten (skenan) och inte
glider ner i fönsterspåret.

1 815 015
905,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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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

2 520 207
507,00 kr1

Vodafone* Parkeringssensor bak, med 4 sensorer i matt svart
Få förvarning i god tid. Med parkeringssensorer som upptäcker eventuella hinder bakom
eller framför bilen. Parkeringssensorer fram och bak finns att köpa som separata satser.
Upptäcker hinder, med akustiska varningar i form av pip med allt kortare intervall samt
ihållande ton vid mycket kort avstånd. Även för bilar med dragkrok eller utvändigt
monterat reservhjul. Kan kombineras med Vodafone parkeringsavståndskontroll fram på
olika modeller. Plana eller vinklade sensorer ingår i paketet och gör att monteringen kan
anpassas till stötfångarens form. Sensorerna kan även lackeras i karossens färg. Kontakta
din Ford-återförsäljare för närmare detaljer – Fler delar krävs för att installationen ska
kunna utföras. Kontakta din Ford-återförsäljare för närmare detaljer

2 225 438
2 685,00 kr2

Xvision (SCC)* Parkeringssensor bak, med 4 sensorer i matt svart
Få förvarning i god tid. Med parkeringssensorer som upptäcker eventuella hinder bakom
eller framför bilen. Parkeringssensorer fram och bak finns att köpa som separata satser.
Varningsljud som ökar i styrka och blir konstant när man är nära ett föremål. Även för
fordon med dragkrok eller utanpåhängande reservhjul. Kan kombineras med Xvisions
parkeringssensorer fram på flera modeller. Plana eller vinklade sensorer ingår i paketet
och kan monteras så att de passar stötfångarens utformning. Sensorerna kan även
lackeras i karossfärg. Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information

1 935 215
2 190,00 kr2

Xvision (SCC)* Parkeringssensor fram, med 4 sensorer i matt svart
Få förvarning i god tid. Med parkeringssensorer som upptäcker eventuella hinder bakom
eller framför bilen. Parkeringssensorer fram och bak finns att köpa som separata satser.
Varningssignal som ökar i styrka och blir konstant när man är nära ett föremål. Plana eller
vinklade sensorer ingår i paketet och kan monteras så att de passar stötfångarens
utformning. Sensorerna kan även lackeras i karossfärg. Kontakta din Fordåterförsäljare för
mer information

1 935 219
2 711,00 kr2

Vodafone* Parkeringssensor fram, med 4 sensorer i matt svart
Få förvarning i god tid. Med parkeringssensorer som upptäcker eventuella hinder bakom
eller framför bilen. Parkeringssensorer fram och bak finns att köpa som separata satser.
Upptäcker hinder med varningar i form av pip med allt kortare intervall samt ihållande ton
vid mycket kort avstånd. Plana eller vinklade sensorer ingår i paketet och gör att
monteringen kan anpassas till stötfångarens form. Sensorerna kan lackeras i karossens
färg. Kontakta din Ford-återförsäljare för mer information

2 225 436
2 836,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* DAB+ Digital Radio-adapter SDA-11DAB, med Bluetooth
Njut av det kristallklara DAB-ljudet med hjälp av denna lättmonterade DAB+
Digitalradioapter.
Lägg enkelt till DAB+ digitalradio och Bluetooth till bilens ljudsystem. Fristående
radiomottagare som ger kristallklar digitalradiomottagning kombinerat med en mycket
lättanvänd meny och knappar för förvalda radiostationer. Lätt att montera på
instrumentbrädan eller i vindrutan. Alla nödvändiga installationstillbehör ingår. Designad
för användning med din befintliga fabriksmonterade bilstereon, antingen trådlös eller
trådbunden. Den inbyggda Bluetooth-funktionaliteten gör att du kan ringa och besvara
samtal bekvämt och säkert. Viktigaste funktioner: handsfree-samtal och musikstreaming
via Bluetooth, inbyggd mikrofon och högtalare (kan kopplas till Line-Out-uttaget för
uppspelning via bilens högtalarsystem), trafikmeddelanden, automatisk/manuell
frekvenssökning, DAV abc-sökfunktion, 2,4” (6,1 cm) TFT-display med ett urval av 5 färger
(vitt, rött, gult, grönt eller blått), belysningstimer, kontroll av ljusstyrka och
textrullningsfunktion. Anslutningar: AUX-in och line-out. Menyspråk: engelska, franska,
tyska, italienska, nederländska, turkiska, danska, norska. Inklusive DAB+ vindruteaktiv
antenn, dubbel USB-strömadapter, mikro-USB-strömkabel, 3,5 mm (AUX) ljudkabel,
vindrutemonterad hållare, instrumentbrädemonterad hållare, installationsverktyg och
säkerhetsband

2 427 199
2 246,00 kr1

Pioneer* Högtalare TS-170 Ci
Hur vill du lyssna på musik? Med högt, tydligt och klart ljud? Då har vi rätt utrustning för
dig. Pioneers+ utbud av högkvalitativa högtalare för fram- och baksäte ger mycket bra
ljud och kraftfull bas. De passar perfekt i din Ford.
För framdörren, 17 cm tvåvägshögtalarsystem, 180 W max – Passar endast för installation
i framdörr, kräver adapterring för högtalare

1 595 410
804,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Pioneer* Ljudanläggning MVH-S220DAB
Njut av kristallklart ljud på vägen med något av våra kraftfulla ljudsystem. Alla
bilstereoanläggningar har den senaste tekniken, t.ex. USB-anslutning och kompatibilitet
med MP3-filer och iPhone®/Android-telefoner.
Digitalradiomottagare utan CD-enhet. Stöder Advanced Remote Control-appen (Pioneer
ARC), som förvandlar din smartphone till en kraftfull fjärrkontroll med pekskärm. Exempel
på viktiga funktioner är kristallklart ljud med DAB+ digitalradio med RDS,
trafikmeddelanden och minne för favoritstationer, 5-bands grafisk equalizer och Spotify
via USB-anslutning av smartphone.

• Vit VA LCD-vidvinkeldisplay med röd bakgrundsbelysning av knapparna
• DAB+ digital radiomottagare med dedikerade, lättanvända förprogrammerade knappar
• Digital Radio Tick Mark-godkänd
• 5-bands grafisk equalizer
• Maximal effekt: MOSFET 50W x 4
• Installationstyp: 1-DIN
• USB-uttag för att ansluta din smartphone, för att ladda den eller spela musik
• Uppspelning av filer i formaten MP3, WMA, AAC, WAV
• Utvecklad för iPhone/iPod, kompatibel med Android
• Spotify® tillgängligt via din anslutna smartphone
• Avancerad fjärrkontrollapp (Pioneer ARC)
• Mechafree, ingen CD, designad för moderna digitala musikformat
• Menyspråk: Engelska/turkiska/ryska
• Stöldskydd tack vare avtagbar frontpanel med skyddsfodral
• RCA-förutgångar: 2 (fram, bak eller subwoofer)
• Aux-ingång: front
• Förberedd för trådbunden fjärrkontroll
• Kräver DAB-antenn

2 539 437
1 498,00 kr2

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 kr2

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 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Connects2®* Uppgradering till digital radio
CopyGo digital är en helt ny värld av DAB-radioprogram som uppgraderar din befintliga
Ford-bilstereo. Njut av förstklassig ljudkvalitet och tydlig mottagning längs vägen!
Integreras i ditt fordons ljudsystem och möjliggör mottagning av digitala
radiosändningsradiostationer (DAB/DAB+). Enkel plug and play -installation, använder
fabriksmonterad radiodisplay och rattkontroller. Lagrar dina favoritradiostationer och
visar radiotext, sång och artistinformation. Passar ej fordon med Ford SYNC med AppLink
och Ford SYNC 2 – För fordon med mellanstor och stor multifunktionsdisplay

1 895 515
1 562,00 kr2

Connects2®* Uppgradering till digital radio
CopyGo digital är en helt ny värld av DAB-radioprogram som uppgraderar din befintliga
Ford-bilstereo. Njut av förstklassig ljudkvalitet och tydlig mottagning längs vägen!
Integreras i ditt fordons ljudsystem och möjliggör mottagning av digitala
radiosändningsradiostationer (DAB). Enkel plug and play -installation, använder
fabriksmonterad radiodisplay och rattkontroller. Lagrar dina favoritradiostationer och
visar radiotext, sång och artistinformation. Passar ej fordon med Ford SYNC med AppLink
och Ford SYNC 2 – För fordon med integrerad radiodisplay

2 096 073
2 403,00 kr2

Axion* Uppgradering till digital radio för RDS-FM radioapparater med AF-funktion
CopyGo digital är en helt ny värld av DAB-radioprogram som uppgraderar din befintliga
Ford-bilstereo. Njut av förstklassig ljudkvalitet och tydlig mottagning längs vägen!
Njut av digitala radiostationer och ljudkvalitet medCD-kvalitet med denna Multi-Vehicle
DAB + -monteringslösning. 12 förinställningar för radiostationer med snabbvalsfunktion,
bildskärmskärm och informationsdisplay visar albumomslag, sångtitlar, artistnamn,
nyheter, sportresultat etc. Trafik och reseinformation via TPEG så att du kan ta emot trafik
flödesinformation, paus och spolning av live-radio och aux-in-kontakt för externa
ljudkällor. Kit inklusive DAB + -modul, antenn, fjärrkontroll, alla nödvändiga ledningar
samt användarmanual och installationsguide

2 146 136
2 478,00 kr2

INFOTAINMENT
NAVIGATION

RRP

Pioneer* Backkamera ND-BC8 för Pioneer 2-DINs bilstereoanläggningar och
multimedia-navigationssystem
Upptäck bakomvarande hinder på ett säkert sätt på skärmen i ditt multimediasystem.
Vattensäker, högupplöst kamera med minskade reflexer på dagen och förbättrad
kapacitet vid dåliga ljusförhållanden, vidvinkellinsen ger 129° horisontell och 105° vertikal
betraktningsvinkel, visning av hjälplinjer (kräver inmatning av specifika
fordonsparametrar), mått cirka 24 x 24 x 25 mm, inklusive anslutningskabel på 10 m.
Passar endast med Pioneer* infotainmentsystem och bilstereoanläggningar (med
kameraingång)

2 013 854
1 244,00 kr2

TomTom* Kartuppdatering  För navigeringssystem Ford MFD
För att undvika att köra vilse, bli frustrerad och komma försent – uppgradera din
satellitnavigatorprogramvara med den senaste kartuppdateringen.
Innehåller kartuppdatering för 2022. Europa, Turkiet samt de större vägarna i södra
Östeuropa

2 608 624
1 473,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Pioneer* Multimedianavigering AVIC-Z6100BT
Om du vill ha mer än bara ett navigationssystem när du befinner dig ute på vägarna har du
svaret här: våra multimedia-navigationssystem. Fullspäckad med de senaste
funktionerna, liksom fullständig karttäckning av Europas länder, erbjuder de en
Bluetooth® handsfree-modul och kompatibilitet med diverse filformat – inklusive DVD-
spelare och iPhone®/iPod®-anslutningsbarhet. Så att du inte missar något – oavsett vart
du reser.
Exempel på funktioner: •    15,75 cm 24-bitars True Colour Clear Type Resistive WVGA
multipekskärm
 •   Display med bakgrundsbelysning i flera färger
 •   Apple CarPlay®
 •   RDS-mottagare och TMC-receiver
 •   TMC-täckning i 14 länder
 •   Den inbyggda Wi-Fi®-funktionen stöder kabelfri anslutning mellan din smartphone och
receivern
 •   Trådlös spegling av din mobila enhet
 •   AppRadio Mode +
 •   Bluetooth® för handsfree-samtal och trådlös ljudstreaming
 •   2 USB-ingångar för uppspelning av ljud- och videofiler, 2 smartphones kan vara
anslutna samtidigt, inklusive musikuppspelning och laddning
 •   HERE® Maps
 •   10 miljoner intressepunkter
 •   Fullständig karttäckning av 45 länder på det inbyggda flash-minnet
 •   Röststyrning med text till tal-funktion (29 språk)
 •   DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX™
uppspelning
 •   Full HD-video
 •   Digital signalprocessor och optimerad 13-bands grafisk equalizer
 •   iPod®, iPod® Touch och iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ Music/Video Direct Control, inklusive Siri Eyes
Free
 •   Android Auto-kompatibel, inklusive Quick Charge
 •   Andra AV-enhter via 2 bakre AUX-ingångar
 •   Ingångar för backkamera och frontkamera
 •   Visning av bilens klimatinställningar och information om parkeringsavstånd möjligt på
utvalda modellserier
 •   Delvis löstagbar frontpanel för att förhindra stöld

2-DIN:s ram och CAN-buss/fjärrstyrningsadapter (för fordon med fabriksmonterad ratt
med kontrollknappar) eller ISO-adapter (för fordon utan fabriksmonterad ratt med
kontrollknappar) krävs för installation. CAN-buss/fjärrstyrningsadapter krävs endast om
det finns önskemål om att kunna styra radions olika funktioner via den fabriksmonterade
ratten med kontrollknappar. I alla andra fall kan ISO-adaptern eventuellt användas.

OBS! För alla egenskaper som är specifika för modellserier som styrs via knapparna på
Ford-radioanläggningen, liksom de som illustreras visuellt på Ford IP-displayen i
mittkonsolen erbjuds inte längre stöd för funktioner som SYNC, TPMS, regnsensor, Active-
City Stop, Hill Start Assist. Detta är extra viktigt för Ford B-MAX med mycket
extrautrustning. – Byte krävs även av krockkuddsindikatorn för att möjliggöra installation.
Krockkuddsindikatorn flyttas om en 2-DIN:s ram monteras på fordonets instrumentbräda

2 302 656
10 278,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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
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 kr1

ACV* INBAY Qi laddningsmottagare för iPhone® 5/5S/5C/6/6+7/7+, svart
Qi trådlös laddning som möjliggör laddning av mobila enheter över mycket korta avstånd
utan sladd. ACV* INBAY Qi laddningsmottagare tillför trådlös Qi-funktionalitet.
Möjliggör trådlös laddning av modeller som inte är Qi-kompatibla. Kan enkelt installeras
mellan höljet på mobilen och ett eventuellt skyddsfodral. För användning tillsammans
med INBAY universalladdare för mugghållare och andra trådlösa Qi-laddare

2 344 015
225,00 kr1

ACV* INBAY Qi laddningsmottagare universal, med Micro-USB 2.0-kontakt, svart
Qi trådlös laddning som möjliggör laddning av mobila enheter över mycket korta avstånd
utan sladd. ACV* INBAY Qi laddningsmottagare tillför trådlös Qi-funktionalitet.
Möjliggör trådlös laddning av smartphones som inte är Qi-kompatibla. Kan enkelt
installeras mellan höljet på mobilen och ett eventuellt skyddsfodral. För användning
tillsammans med INBAY universalladdare charger cup och andra trådlösa Qi-laddare

2 344 017
202,00 kr1

ACV* INBAY Qi laddningsmottagare universal, med USB 3.1 Typ C-kontakt, svart
Qi trådlös laddning som möjliggör laddning av mobila enheter över mycket korta avstånd
utan sladd. ACV* INBAY Qi laddningsmottagare tillför trådlös Qi-funktionalitet.
Möjliggör trådlös laddning av smartphones som inte är Qi-kompatibla. Kan enkelt
installeras mellan höljet på mobilen och ett eventuellt skyddsfodral. För användning
tillsammans med INBAY universalladdare och andra Qi-kompatibla trådlösa laddare

2 344 019
204,00 kr1

ACV* INBAY universalladdare charger cup  för Qi-kompatibla smartphones, svart
Qi trådlös laddning som möjliggör laddning av mobila enheter över mycket korta avstånd
utan sladd. Du behöver inte längre ansluta och koppla från enheten hela tiden: placera
den bara i den trådlösa laddningskoppen så laddas den kompatibla enheten induktivt.
Trådlös laddningslösning som passar perfekt i alla mugghållare i bilen. Kopplas enkelt in
med USB-kabel. Maxbredd på smartphone: 70 mm. Komplett sats inklusive 1 m USB-
anslutningssladd, extern USB-spänningsomvandlare, anslutningskabel med
säkringshållare och 6,3 mm kontakter, 2 x grenkontakt 2,5 mm², 2 x grenkontakt 1.5 mm²,
3 par käftar för optimal fixering av smartphones samt tejp. Qi-certifierad

2 344 025
665,00 kr1

Pioneer* iPod-kabel
Anslut enkelt din iPhone® eller iPod® till bilens Pioneer-ljudanläggning eller
navigationssystemet.
Krävs för anslutning av en iPod till Pioneer* multimedia-navigationssystemet

1 794 187
401,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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Kabel för iPhone®/iPod® till AUX eller USB
Lyssna på dina favoritlåtar på din iPhone® eller iPod® via bilens ljudanläggning eller
navigationssystem.
Ansluter ljudenheten till bilens ljud- eller navigeringssystem. Endast kompatibel med
iPhone 3 och 4

1 529 487
849,00 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

ACV* Qi bordsladdare vit
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.

2 102 313
400,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 5/5S, svart
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 102 321
347,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 5/5S, vit
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 102 319
382,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 6, silver
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 102 317
340,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 6/6S/7, guld
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 146 840
287,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 6/6S/7, roséguld
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 146 838
287,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 6/6S/7, silver
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 146 836
287,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 6/6S/7, svart
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 146 842
287,00 kr1

ACV* Qi laddningshölje för iPhone® 6+/7+, svart
Uppgraderar utvalda iPhones för trådlös laddning.
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion För användning i kombination
med trådlös Qi laddningssats

2 146 844
287,00 kr1

ACV* Qi-laddare för iPhone® 5/5S/5C/6/6+
Uppgraderar utvalda smartphones för trådlös laddning.
Skapar trådlös laddning för ej Qi kompatibla telefoner. Kan enkelt installeras mellan
höljet på mobilen och ett eventuellt skyddsfodral.

2 102 323
224,00 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* 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 kr1

ACV* Zens Qi basstation  svart
Inga kablar, inga begränsningar, trådlös laddning är framtiden för den mobila tekniken,
upplev fördelarna i ditt hem med denna tunna, svarta Zens Qi basstation.
Lätt och kompakt trådlös induktiv laddare för Qi-kompatibla smartphones Utrustad med
7 induktionsspolar, Qi-certifierad

2 344 021
574,00 kr1

ACV* Zens Qi basstation  vit
Inga kablar, inga begränsningar, trådlös laddning är framtiden för den mobila tekniken,
upplev fördelarna i ditt hem med denna tunna, svarta Zens Qi basstation.
Lätt och kompakt trådlös induktiv laddare för Qi-kompatibla smartphones Utrustad med
7 induktionsspolar, Qi-certifierad

2 344 023
574,00 kr1

ACV* Zens Qi laddningshölje för iPhone® 7, svart
Ge din Smartphone ny energi med detta Zens Qi laddningsetui – behåll looken, öka
funktionaliteten!
Skyddsfodral med integrerad trådlös laddningsfunktion Möjliggör trådlös laddning av
modeller som inte är Qi-kompatibla. För användning tillsammans med Zens Qi basstation
och andra Qi-kompatibla trådlösa laddare

2 344 013
574,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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

Fordon med bakruta

2 534 404
5 237,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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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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

• Extra brett 180-graders synfält med 3,7 MP kamera
• Filmar video i 1440p (2560 x 1400 upplösning), 1080p (1920 x 1080 upplösning), eller
720p (1280 x 720 upplösning)
• Integrerad G-sensor gör att kameran automatiskt sparar videoinspelningar i händelse av
en kollision
• GPS:en registrerar geografisk position, riktning, hastighet, datum och tid för att visa exakt
var och när incidenter inträffar,
• plus inbyggd Wi-Fi för trådlös videosynkronisering
• Röststyrningsfunktion gör att du kan starta/stoppa inspelning av ljud, ta en stillbild eller
starta/stoppa videoinspelningsfunktionen Travelapse™ (kondenserar timmar av körning
till några minuter med de viktigaste händelserna)
• Clarity HDR spelar in video med hög kontrast i både bra och svagt ljus
• Spelar in din körning i en kontinuerlig slinga med hjälp av ett microSDHC™-kort (säljs
separat). Om du vill ha mer minne lägger du till ett större kort, från 8 GB upp till 512 GB
(klass 10 krävs)
• Spela upp det inspelade videomaterialet/stillbilder direkt på displayen, kolla på dem på
datorn efteråt eller använd den kostnadsfria Garmin Drive™-appen på din smartphone
• Inkluderar förarmedvetenhetsfunktioner som varning för kollision med framförvarande
fordon och om bilen är på väg att lämna körfältet
• Auto Sync-funktionen gör att upp till 4 Garmin dash cams kan anslutas trådlöst fram,
bak och på sidorna för fullständig 360°-täckning. Om du sparar en video på en av
kamerorna, sparas den även på de andra med hjälp av Garmin Drive™-appen som du har
installerat på din mobil, vilket gör att du i efterhand kan skapa en bild i bild-video av två
perspektiv samtidigt
• Inbyggd data om rödljus- och fartkamerapositioner varnar när du närmar dig en rödljus-
eller fartkamera. Och när du stannar bilen t.ex vid en korsning eller i en bilkö informerar
• varningen ”Go” dig när framförvarande trafik börjar rulla igen
• 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 (kräver
Garmin®-kabel för parkeringsläge)
• Mått: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vikt: 61 gram
• Kan användas i temperaturintervallet -20 °C till +55 °C
• Inbyggt batteri

2 489 135
3 099,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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" 5 x 2-ekrad, 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.
6,5J x 16 tums, inpressning  (ET) 60. Styrbegränsare krävs för installation. Avsedd för bilar
med medium till lång hjulbas. Passande däck 215/65-16 (290 and 310-serie), 215/65-16
(330 and 350-serie), 235/65-16 (330, 350 and 370-serie), 235/65-16 (410-serie).
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

1 842 987
3 852,00 kr3

Lättmetallfälg 16" 5-ekrad, 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.
6,5 x 16-tums, inpressning (ET) 60
Inkluderar endast fälg. Levereras utan däck, muttrar, kapsel och ventil. Fler delar krävs för
att installationen ska kunna utföras.

1 886 435
3 852,00 kr3

HJUL
HJULTILLBEHÖR

RRP

Centrumkåpa blå, med Ford-logotyp
Centrumkåporna täcker navet på lättmetallfälgarna – en elegant detalj som är pricken
över i.

1 429 118
118,00 kr1

Centrumkåpa Svart högblank, med Ford-logotyp
Centrumkåporna täcker navet på lättmetallfälgarna – en elegant detalj som är pricken
över i.

2 037 230
118,00 kr1

Hjulsidor 15-tums
Ford kan erbjuda ett stort urval av kompletta uppsättningar av hjulsidor och individuella
hjulsidor. De är den perfekta lösningen för att ge stålfälgarna som dina vinterdäck är
monterade på en extra touch – du väljer.
Singelförpackning – Gäller ej Sport Van

2 040 065
481,00 kr1

Låsbara hjulmuttrar för lättmetallsfälgar
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 lättmetallsfälgar

2 221 666
1 853,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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.

• Mått: 524 x 114 x 24 mm

2 569 770
303,00 kr1

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

2 460 006
195,00 kr1

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

• Mått: 524 x 114 x 24 mm

2 569 816
317,00 kr1

Hasplåt för främre stötfångare silver
Gör den främre stötfångaren på din Ford ännu mer imponerande med en snygg hasplåt –
passformen är perfekt och beundrande blickar garanteras. Alla våra stylingpaket har
utformats för att förstärka bilens exteriör och har genomgått omfattande kvalitets- och
passningskontroller för att garantera perfekt passning.
Hjulhusförlängningar, fram och bak, rekommenderas för bättre finish.

1 904 973
7 249,00 kr2

Skärmbreddare fram och bak
Ge din Ford ett robustare utseende och förbättra samtidigt skyddet mot repor.
Sats med 4 st, montering rekommenderas i kombinering med främre hasplåt för finare
finish. – För bilar utan stänkskydd bak

1 906 936
28 263,00 kr2

Skärmbreddare fram och bak
Ge din Ford ett robustare utseende och förbättra samtidigt skyddet mot repor.
Sats med 4 st, montering rekommenderas i kombination med främre hasplåt för finare
finish. – För bilar med stänkskydd bak

1 906 934
19 509,00 kr2

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* 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 kr1

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 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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 kr1

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.

• 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 400 x 180 mm (b x d x h)

2 616 000
1 052,00 kr1

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.

• Värmebeständigt för förberedelser för matlagning
• Bordet håller för upp till 30 kg i monterat skick
• Mått: 860 x 700 x 700 mm (l x b x h)
• 22 x 22 mm svarta anodiserade ben
• Levereras med kompakt axelremsförsedd väska
• Vikt: 4 kg

2 615 990
2 001,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* 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.

• Vikt: klassad till 150 kg
• Vadderat säte och ryggstöd
• Broderad ARB Touring-logo
• Nätficka för tidningar på ryggstödets baksida
• Sidoficka med kardborrestängning för nycklar, plånbok och andra mindre föremål
• Rejält bord med dryckeshållare som kläms fast på stolsidan
• Bekväma armstöd med plan yta
• Sätets mått: 56 cm (b) x 47 cm (d)
• Inställd storlek: 92 cm (h) x 61 cm (d) x 66 cm (b)

2 615 988
1 670,00 kr1

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 kr1

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 kr1

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 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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* 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.

• Förseglad för fuktbeständighet och dammtålighet
• Hårdanodiserad cylinderdiameter för lägre friktion
• Teflonimpregnerat kolfiber för kolvtätning med maximal problemfri livslängd
• Försedd med övertrycksventil
• Motorn har internt termiskt skydd mot extrema temperaturskador
• Kraftig MAXI-säkring utrustad för professionellt kretsskydd

2 616 039
4 784,00 kr1

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

2 616 035
501,00 kr1

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

2 616 026
342,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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.

• Väl synligt orange litiumbatteri 24000 mAh
• 500 CCA kontinuerlig & 1000 CCA-booster
• Batteristorlek: 188 x 134 x 37 mm
• Intelligenta startkablar med boostfunktion, omvänd polaritet och gnistskydd
• Inkluderar både 12V DC-laddare och 240V AC-laddare
• Inbyggd ficklampa 100 lumen, med 4 lägen (hög, stroboskop, SOS, avstängd)
• 12V cigarettuttag för att t.ex. belysning, däckpump och kylbox
• 2 st USB-portar och en smart USB-kabel, som kan ladda de flesta Android®- och Apple-
smartphones®
• Perfekt för familjefordon, båt, motorcykel, åkgräsklippare, etc

2 618 911
3 320,00 kr1

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

2 615 992
14 859,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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

2 616 045
14 540,00 kr1

* Garanti täcks av Ford leverantör.
1. Rekommenderat återförsäljarpris inkl. moms.
2. 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.
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


