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Få alle rådene: Slik gjør du bilen din
ferieklar!

Nesten halvparten av alle nordmenn drar på bilferie om sommeren. Her er
rådene for pakking, lasting og klargjøring av bilen før årets store biltur.

- For at bilen skal være like klar for langtur som det dere er, er det viktig å gå
gjennom bilen og sørge for at alt fungerer slik det skal. Det er smart å gjøre
servicen eller den nødvendige reparasjonen hos din Ford-forhandler i forkant
av turen, da reduserer du risikoen for biltrøbbel i ferien din, sier
servicemarkedsdirektør Marius Revhaug i Ford Motor Norge.



Bestill din service eller reparasjon her

Stadig flere nordmenn tar med seg utstyr som sykkel og kajakk på ferie. Barn
og kjæledyr skal også ha det fint på tur.

- Vi merker ekstra stor interesse for forskjellige stativløsninger og
bagasjesikring som gir ekstra lastekapasitet. Også salg av hundebur har de
siste årene økt i perioden frem mot sommerferien. Det kan virke som at
mange kjøper denne typen utstyr før de legger ut på sommerferieturen, sier
Revhaug.

Her er Fords beste råd for ferieklar bil:

Dekk

• En ferieklar bil er ofte mye tyngre enn vanlig. Det betyr at du
kanskje må fylle ekstra luft i dekkene. Kontroller alltid
dekktrykket på kalde dekk. Informasjon om riktig dekktrykk finner
du i bilens instruksjonsbok eller nederst på innsiden av
førerdøren.

• Sjekk mønsterdybde på dekkene. Spesielt vannplaning er en
risiko om mønsterdybden er under 4 mm. Oppsøk din Ford-
forhandler eller ditt autoriserte Ford-verksted når du skal ha
dekk. Da kan du være sikker på at du får riktige dekk til din bil.

• Kontroller at dekkene ikke har kutt eller skader. Om du skal kjøre
på europeiske motorveier i høy hastighet over lengre tid kan du
risikere at dekket eksploderer dersom det er av dårlig kvalitet.

• Undersøk også at reservehjulet/dekk på boks, jekk og annet
verktøy er i bilen.

Les: Derfor kan det være livsfarlig å kjøre piggfrie vinterdekk om sommeren

https://www.ford.no/eiere/service-og-vedlikehold/service-og-reparasjon
https://merford.no/her-er-de-fem-beste-radene-for-sommerdekk-du-bor-lese/


Motor/service:

• Ta servicen hos din Ford-forhandler før sommerferien. Ikke vent
til den er over. Du bør få utført service på bilen årlig eller ut fra
kjørelengde (det som kommer først).

• Reparer en eventuell sprekk i frontruten før ferien. Du vil ikke at
den sprekker mer mens du er på tur. For å opprettholde bilens
sikkerhet er det svært viktig at glass-reparasjoner utføres etter
Fords spesifikasjoner.

• Sjekk at aircondition-anlegget virker slik det skal. For at dette
skal gi deg avkjøling i sommervarmen er det viktig at du
gjennomfører en service på det hos Ford-forhandleren din med
jevne mellomrom. Her etterfylles det gass, rengjøres og smøres.

• Sørg for at bilens pollenfilter/kupefilter er rent. Dette bør skiftes
hvert år ved normal kjøring. Jevnlig skifte gjør at du ikke får vond
lukt eller problemer med dugg inni bilen.

• Husk alltid å ha med deg en reservenøkkel på ferie. Har du mistet



reservenøkkelen kan du bestille en ny hos din lokale Ford-
forhandler.

PS! Når du får utført service hos en Ford-forhandler eller et autorisert Ford-
verksted får du også tilgang til gratis veihjelp i Europa. Veihjelpen er gyldig
fra dato for utført service til dato for neste foreskrevne service.

Spar penger på turen: Her er verdensmestrenes råd for å bruke minst mulig
drivstoff

Lasting:

• Sykkelstativ kan du få både til å feste bak på bilen og på taket.
• Har du for lite plass til feriebagasjen inni bilen er takboks en

mulighet. Da er det viktig å sjekke bilens vognkort for å finne
tillatt vekt på biltaket. Det er også viktig å sikre lasten inni
takboksen slik at den ikke forflytter seg ved en nødbrems. Pakk
fortrinnsvis myke ting som klær, badehåndklær og liknende i
takboksen. Da holder du vekten på taket lavest mulig.

• Ford har også eget kajakkstativ og andre takstativ i sin
tilbehørsbutikk.

PS! Husk at hvis syklene bak på bilen dekker til skilt og lys, skal lasten
utstyres med ekstra skiltplate og lys ytterst for at dette skal være lovlig.

Les også Her er tipsene som gjør bil- og sykkellivet smidigere

https://merford.no/her-er-verdensmesternes-15-beste-okokjoringsrad/
https://merford.no/her-er-verdensmesternes-15-beste-okokjoringsrad/
http://www.ford-tilbehoer.no/Search?searchText=sykkelstativ
https://www.ford-tilbehoer.no/Search?searchText=takboks
https://www.ford-tilbehoer.no/transport/taktransport/kajakkstativ/1513393
https://www.ford-tilbehoer.no/
https://merford.no/her-er-tipsene-som-gjor-bil-og-sykkellivet-smidigere/


Pakking:

• Legg den tyngste bagasjen nederst og lengst inn i
bagasjerommet. Da ligger dette stabilt ved en nødbrems.

• Pass på løse gjenstander som kan bli kastet rundt i kupeen ved
en nødbrems. En iPad på en halv kilo vil komme med en kraft
tilsvarende 12 kilo ved en bråstopp i 50 km/t. Det skal kun være
myke ting som ligger løst inne i bilen.

• Ford selger også svært praktiske bagasjesikringsnett som
forhindrer at det som er i bagasjerommet kommer forover i bilen.
De har også bagasjeromsgrinder som holder bagasjen på plass.

Les også: Slik kjører du lovlig og bra med tilhenger

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with

https://www.ford-tilbehoer.no/transport/tilbeh%C3%B8r-i-lasterom/Bagasjesikringsnett
https://www.ford-tilbehoer.no/transport/tilbeh%C3%B8r-i-lasterom/Bagasjeromsgrind
https://merford.no/slik-kjorer-du-lovlig-og-bra-med-tilhenger/


customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i



pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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