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ROBUST
AND CHUNKY

Ford Ranger by Carlex Design to zupełnie nowa odsłona 

tego niezawodnego pickupa, łącząca w sobie tereno-

wą stylistykę, masywną linię nadwozia oraz sportowe, 

a jednocześnie komfortowe wnętrze. Każdy egzemplarz 

posiada tabliczkę limitowanej edycji z indywidualnym

numerem.







EXTERIOR



przednie poszerzenia błotników
(powłoka Line-X®)

pokrycie lusterek powłoką Line-X® spojler tylny
(powłoka Line-X®)

oświetlenie dachowe
Lazer

pakiet stylizacyjny StyleBar Extreme
(powłoka Line-X®)

nakładka na krawędź maski
(powłoka Line-X®)

zderzak przedni
(Line-X® + lakier)

tylne poszerzenia błotników
(powłoka Line-X®)

18” felgi
aluminiowe

pokrycie zderzaka
tylnego powłoką

Line-X®progi boczne Carlex Design Terrain
(powłoka Line-X®)

Zewnętrzna modyfikacja Rangera nadała temu pickupowi 

zupełnie odmieniony charakter. Ciężki i agresywny zderzak 

przedni oraz masywne nadkola sprawiają, że samochód z pew-

nością nie pozostanie niezauważony na drodze! 

Body kit został pokryty powłoką Line-X®, zabezpieczającą 

go przed uszkodzeniami podczas off-roadowej zabawy.

Stylizację zewnętrzną uzupełniają nowoczesne, 18-calowe felgi 

Carlex Design, na których stoi pojazd.



ZEWNĘTRZNA ST YLIZACJA 
CARLEX DESIGN

Zderzak przedni został częściowo polakierowany w kolorze czarny mat. 

Opcjonalnie można zamówić inne, częściowe lakierowanie zderzaka przed-

niego w kolorze nadwozia. Drapieżną stylizację Rangera uzupełniają pakiet 

stylizacji graficznej oraz emblematy Carlex Design.

LAKIEROWANIE W KOLORZE NADWOZIA
(OPCJA)

LAKIEROWANIE W KOLORZE CZARNY MAT



FROZEN WHITE

SABER ORANGE

COLORADO RED

MICA SHADOW BLACK

SEA GREY BLUE LIGHTNING



AKCESORIA



pokryte powłoką Line-X®
lub lakierowane proszkowo

w kolorze czarnym

lakierowane proszkowo
w kolorze czarnym

ST YLE RACK
Bagażnik rowerowy StyleRack z elektrycznym systemem 

podnoszenia

/ Stelaż bagażnika wykonany ze stali węglowej 

(rury bezszwowe o zwiększonej wytrzymałości)

/ Aluminiowe osłony

/ Centralny siłownik liniowy

/ Instalacja elektryczna 12 V

/ Sterowanie za pomocą pilota

/ Bagażnik można wyposażyć opcjonalnie w trzeci uchwyt 

rowerowy Thule 598 do bagażnika StyleRack 



ST YLE BAR EXTREME 
Wytrzymałe, stalowe orurowanie skrzyni ładunkowej doda 

Twojemu Rangerowi oryginalnego, off-roadowego charakteru.

/ Kompatybilny z roletą na skrzynię ładunkową

/ Powłoka Line-X®

/ Mocowania pod C-channel, trzecie światło STOP

/ Lampy Lazer LED: Lazer Standard lub Lazer Elite 

(2 lampy z wiązką)



PROGI BOCZNE 
CARLEX DESIGN TERRAIN 
Solidne, stalowe progi Terrain są praktycznym i stylowym 

dodatkiem do Twojego Rangera.

/ Powłoka Line-X®

SPOJLER T YLNY
Spojler montowany na klapie przestrzeni ładunkowej idealnie 

uzupełnia zewnętrzną stylizację Rangera.

/ Powłoka Line-X®



V8 EXHAUST SOUND 
SYSTEM
Ciesz się na co dzień mocnym, głębokim brzmieniem, dzięki 

naszemu systemowi V8 Exhaust Sound System. Aplikacja 

mobilna umożliwa łatwą obsługę systemu. 



PODW YŻSZONE ZAWIESZENIE
PEDDERS / EIBACH
/ Pedders: ok. 30 mm, amortyzatory, sprężyny, resory

/ Eibach: ok. 30 mm, sprężyny



LAZER 
TRIPLE R24/ LINEAR 42
/ Lazer Triple R24: 24600 lumenów, do użytku off-roadowego

/ Lazer Linear 42: 15750 lumenów z hom. ECE do użytku 

drogowego



ROLETA SKRZYNI  
ŁADUNKOWEJ 
/ Jedyna w 100% wykonana ręcznie aluminiowa roleta

skrzyni ładunkowej

/ Wykonana z najwyższej jakości surowców

/ Łatwa instalacja, nie wymaga wiercenia

/ Produkt kompatybilny ze StyleBar Extreme i StyleRack



WNĘTRZE





WNĘTRZE
Ciemny, komfortowy środek pojazdu jest połączeniem terenowych 

klimatów ze sportową nutą. Przednie fotele przednie zostały zmodyfiko-

wane w sportowym stylu oraz ozdobione off-roadowymi przeszyciami 

i tłoczeniami, podkreślającymi wyjątkowość tej edycji. Stylowe 

wnętrze pojazdu jest teraz jeszcze bardziej komfortowe dzięki tapicerce, 

precyzyjnie wykonanej z wysokiej jakości skóry i oryginalnej włoskiej 

Alcantary®. Wnętrze uzupełniają wykonane z gumy dywaniki z de-

signerskimi wytłoczeniami. 

KIEROWNICA
Sportowa, wykończona skórą nappa kierownica zachęca do jazdy 

i sprawia, że prowadzenie pojazdu jest jeszcze bardziej komfortowe. 







PAKIET RANGER LIMITED EDITION

/ Body kit (pokryty w całości czarną powłoką Line-X®)
zderzak przedni z logo CD, dokładki zderzaka przedniego (lakierowane 
w kolorze czarny mat), nakładka na krawędź maski, poszerzenia przednich 
błotników, poszerzenia tylnych błotników, zestaw siatek grilla

/ Aluminiowa osłona silnika (nielakierowana)

/ Pakiet stylizacyjny (pakiet oklejenia)

/ Progi boczne Carlex Design Terrain (pokryte powłoką Line-X®)

/ Felgi aluminiowe 18” Carlex Design (4 szt.)

/ Opony BF Goodrich All Terrain 265/60 R18 (4 szt.)

/ Modyfikacja kształtu foteli przednich

/ Tapicerka Carlex Design Sport (fotele przednie, kanapa tylna)

/ Modyfikacja kształtu kierownicy, obszycie skórą

/ Dywaniki gumowe

/ Tabliczka limitowanej edycji 

/ Uniwersalny zestaw naprawczy do opon (kompresor + płyn)

USŁUGI DODATKOWE

/ Pokrycie powłoką Line-X® przestrzeni ładunkowej

/ Pokrycie nadwozia folią ochronną Xpel (standard)

/ Pokrycie nadwozia folią ochronną Xpel (premium)

AKCESORIA

/ Elektryczny bagażnik rowerowy Carlex Design StyleRack
uchwyty na dwa rowery, lakierowanie proszkowe w kolorze czarnym, trzecie światło STOP

/ Elektryczny bagażnik rowerowy Carlex Design StyleRack
uchwyty na dwa rowery, lakierowanie proszkowe w kolorze czarnym + wybrane elementy pokryte czarną powłoką 
Line-X®, trzecie światło STOP

/ Dodatkowy uchwyt rowerowy Thule 598 do bagażnika StyleRack

/ Orurowanie przestrzeni ładunkowej Carlex Design StyleBar Extreme
czarna powłoka Line-X®, mocowania pod C-channel, trzecie światło STOP

/ Zestaw oświetlenia Lazer Led Standard do StyleBar Extreme

/ Zestaw oświetlenia Lazer Led Elite do StyleBar Extreme

/ Roleta skrzyni ładunkowej Tessera 4x4 (kompatybilna ze StyleBar Extreme)

/ Lampa dachowa LED Lazer Linear z uchwytami (15750 lumenów z hom. ECE do użytku drogowego)

/ Lampa dachowa LED Lazer Triple-R 24 z uchwytami (24600 lumenów, do użytku off-roadowego)

/ V8 Exhaust Sound System (sterowany aplikacją mobilną)

/ Hak holowniczy Brink z wiązką

OPCJE

/ Spojler tylny (pokryty czarną powłoką Line-X®)

/ Opony BF Goodrich All Terrain 265/65 R18 (4 szt.)

/ Elektroniczny korektor prędkościomierza (dla opon 265/65 R18)

/ Zestaw czujników ciśnienia opon

/ Podwyższone zawieszenie Pedders (amortyzatory, sprężyny, resory)

/ Podwyższone zawieszenie Eibach (sprężyny)

/ Częściowe lakierowanie zderzaka przedniego i nakładek w kolorze nadwozia

/ Pokrycie czarną powłoką Line-X® lusterek bocznych

/ Pokrycie czarną powłoką Line-X® ćwiartek zderzaka tylnego
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