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Kempingové příslušenství ARB 4X4 Accessories pro Ford Ranger
(všechny modely od roku 2015 výše)

ARB offroadové a kempingové příslušenství je vhodné pro víkendové nebo i delší výlety. Obsahuje příslušenství pro všechny
možnosti outdoorového vybavení (jídlo, pití, přístřeší) tak, aby bylo vše s Vámi a po ruce. Pro překročení hor, řek nebo nížin
můžete bezpečně využít příslušenství ARB a tím se dostat na vzdálená i offroadová místa, kde si můžete postavit tábor; se
spoustou chytrých úložišť a bezdrátového ovládání namontovaného zařízení.
Jedná se o naprostou svobodu pohybu a pobytu v přírodě.

HLAVNÍ KEMPINGOVÉ PŘÍSLUŠETSVÍ:
STŘEŠNÍ STAN FLINDERS
Nový model stanu ARB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velmi jednoduché rozložení i jednou osobou (všechny součásti se rozloží při otevření
stanu)
Velmi komfortní místo pro 2 spící osoby
Zabalené rozměry: 1400 mm D x 1200 mm Š x 200 mm V (300 mm se žebříkem)
Rozměry při otevření: 1400 mm D x 2400 mm Š x 1400 mm V (vnitřní rozměr 1200 mm)
Váha: cca. 56 kg
Obal stanu: 300gsm speciální tkanina s vysokou výdrží včetně UV odolného povlaku.
Vnější šedý kryt: 600gsm vysoce pevný PVC kryt, který není potřeba během kempování
odnímat
Okna: 3 + 1 x vstup, 1 x střešní okno & 1 ventilační otvor
Matrace: 50 mm pěnová matrace s vysokou hustotou s popruhy pro uchování lůžkovin
Dodatečné světlo ve stanu a žebřík
Záruka: 3 roky

ARB MARKÝZA
•
•
•
•
•
•
•

Rozměry a váhy: 2.5 m (Š) x 2.5 m(D); 11 kg, 2.0 m(Š) x 2.5 m(D); 10 kg, 1.25 m(Š) x 2.1 m(D); 6 kg
Materiál: speciální vysoce pevnostní materiál s UV ochranou (UVP 50+ rating) a kompletní voděodolnost
Baleno v: hliníkovém nebo PVC obalu
Teleskopické nohy, upevňovací pásky, hliníkový nosný profil
Dodatečné LED světlo v ceně markýzy
Hliníková markýza je dostupná ve stříbrné nebo černé barvě
Záruka: 3 roky
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ZERO ELEKTRICKÉ CHLADNIČKY
•
•
•
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•
•
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•
•

Kapacita chlazení: -22 °C- +10 °C
Napájení: 12/24V DC / 100-240V AC
Možnosti:
o Dvou zónové (chlazení a/nebo mražení): 69L, 96L
o Jedno zónová (chlazení nebo mražení): 36L, 44L, 60L
Integrovaný bezdrátový monitoring & řízení přes zařízení s
Bluetooth (LINX, Android & IOS)
Funkce rychlého zmražení
Technologie anti-kondensace
Možnost rychlé demontáže vrchní části chladničky pro lepší přístup
Dobře viditelný LED display & vnitřní LED světlo s nízkou spotřebou energie
Příslušenství: upevňovací popruhy, výsuvy a transitní obal
Záruka: 3 roky

ARB SLIDE KITCHEN
•
•
•
•
•
•
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•

Kempingová kuchyně plně integrovaná ve výsuvném systému.
Vnější rozměry: 1355 mm (D) x 500 mm (Š) x 310 mm (V)
Vnitřní rozměry: 1250 mm (D) x 485 mm (Š) x 190 mm (V)
Rozměry pracovní plochy: 1250 mm (D) x 485 mm (Š)
Rozměry zásuvky na nádobí vnitřní: 450 mm (D) x 345 mm (Š) x 140 mm
(V)
Váha: cca ~89 kg
Vysoce pevnostní nerezová ocel třídy 304
Sporák značky Thetford Argent včetně 3 hořáků MK3, vyrobeno ve Velké
Británii včetně EU homologace
Hořáky: 2x 1.75kW a 1x 2.5kW. celkový výkon 6kW (20,472 BTU)
12L skládací silikonový dřez se zástrčkou
Po úplném vysunutí s bezpečnostní západkou
Hlavní vrchní část unese maximálně váhu do 30 kg

NÁSTAVBA ASCENT (hardtop)
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce pevnostní nástavba ARB v moderním designu
Nízká hmotnost
Nástavba řízená centrálním zámkem vozidla
Elektronické tlačítko pro otevírání bočních oken
Elegantní, bez rámové otvírací boční okna
Vnitřní LED světlo, zadní brzdové světlo LED
Možnost lakování do barvy vozidla

Další kempingové příslušenství lze nalézt na: https://arbeurope.com/tents-awnings-camping/

TATO PŘESTAVBA DÁLE OBSAHUJE (více informací níže):
•
•
•
•

Podvozek OLD MAN EMU
SMARTBAR STEALTHBAR (přední pevnostní nárazník)
Smartbar Under Vehicle Armour (ochrana spodní části vozidla)
NAVIJÁK BUSHRANGER
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INTENSITY SOLIS PŘEDNÍ PŘÍDAVNÁ SVĚTLA (spot lights)
SUMMIT RAW REAR STEP TOW BAR (zadní pevnostní nárazník)
SUMMIT SIDE STEPS (boční nášlapy)
BASE RACK (střešní nosič)
BASE RACK LIGHT BAR & OTHER ACCESSORIES (LED světelná rampa a další příslušenství)
AIR LOCKERS (uzávěrky diferenciálů)
ON-BOARD MAXIMUM OUTPUT AIR COMPRESSOR (vzduchový kompresor)
OUTBACK SOLUTIONS ROLLER DRAWERS (modular) (systém zásuvek)
FRONTIER LONG RANGE FUEL TANK (přídavná nádrž 140 l)
SAFARI SNORKEL (zvýšeně sání)
LINX VEHICLE ACCESSORY INTERFACE (dodatečný elektronický systém řízení příslušenství)
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