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Ford Ranger ACCESSOIRES

Oprolbare tonneau cover 2410196
Bescherm de lading met deze stevige, oprrolbare tonneau cover. gemonteerd (niet voor Wildtrack)

v.a.€ 1958,-

Aeroklas* Hardtops 2216673
Hard top met of zonder zijruiten. (Let op, in Nederland geldt
mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

v.a.€ 1958,-

Tonneau cover Soft 2501492
Beschermd apparatuur in de laadruimte effectief tegen regen en
stof, gemonteerd

€739.00

Trekhaak 1785390
Trekhaak, vaste kogel met 13-polige aansluiting, gemonteerd

€ 788.00

Dakdragers
Aluminium, afsluitbaar, maximaal laadgewicht van 75 kg,
beschikbaar voor modellen met en zonder dakrails

v.a.€ 149,-

Uitschuifbaar ladesysteem 2490224
Pickup Attitude* Uitschuifbare laadbak lade, max
draagvermogen 250 kg, matzwart, gemonteerd

€ 1050.00



Ford Ranger ACCESSOIRES

Lichtmetalen velg
In diverse kleuren, maten en designs, ga naar
www.ford-accessoires.nl

v.a. € 245.00

Achterklepdemper 2486297
RIVAL* Achterklepdemper met soft-release
functie, gemonteerd

€ 103.00

Raptor grille 2496500
Radiator grille met Raptor styling, gemonteerd

€ 261.00

Lift Kit voor grotere bodemspeling 2472566
Eibach* Pro-Lift Kit, verhoging voor en achter
van 30 mm, gemonteerd

€531.00

Inschuifbare trede 2489893
Pickup Attitude* Inschuifbare trede van zwart
gecoat staal, gemonteerd

€ 158.00

Wielkastverbreders 2487506
EGR* Wielkastverbreders, mat zwarte
afwerking, gemonteerd

€ 799.00

Bodemplaat bescherming
Sets beschikbaar voor o.a. motor en radiateur, transmissie, brandstoftank en AdBlue tank. Robuust
aluminium van 4 mm dik.

v.a. € 107.00



Spoorverbreders 2457014
Eibach* Pro-Spacer Kit spoorverbreders, per as
60mm, gemonteerd

€ 215.00

Stoelovertrek 2326848
HDD* Stoelovertrek voor bestuurders- of
passagiersstoel, zwart, waterdicht.

€ 46.00

Wielslotset 1751660
Beveilig de lichtmetalen velgen en bescherm ze
tegen diefstal met slotbouten.

€ 63.00

Marterverjager 2033207
K&K* Ultrasone marterverjager, straalt sterke
ultrasone golven in een straal van 360°,
gemonteerd.

€ 103.00

Omschrijving Prijs exclusief
btw

Bestelnummer

Styling
Koplamp cover in mat zwart € 78.00 2489887
Achterlicht cover in mat zwart € 81.00 2489889
Pickup Attitude* LED achterlichten black series € 565.00 2489891
Ford Performance kentekenplaathouder achterzijde, inclusief Ford Performance logo, in grijs of zwart € 12.00 2372312
Ford Performance ventieldoppen met blauw of rode bovenzijde en wit Ford logo € 8.00 2308113

Overig
Xvision* Stoelverwarming, bestuurdersstoel, gemonteerd € 231.00 2021594
EHBO-set Zachte tas, blauw € 11.00 2311396

Bekijk de online accessoire catalogus voor alle beschikbare accessoires voor de Ranger! Ga naar www.ford-accessoires.nl

DISCLAIMER
Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van deze prijslijst. Ford Nederland B.V. streeft voortdurend naar
verbeteringen, Specificaties, bestelnummers en prijzen kunnen daarom tussentijds gewijzigd worden. Vraag je Ford dealer altijd naar de actuele prijzen en beschikbaarheid. Alle in deze prijslijst
vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en exclusief btw. De (advies) prijzen zijn inclusief eventuele montage en spuitkosten, tenzij “gemonteerd” niet staat vermeld in de tekst. Ford
Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33042480. Versie 01/2021 Prijzenbladnummer: 960-C - Hiermede vervalt: 960-A
*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.


