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ZELFBOUWSETS – trekkers  per set alle onderdelen voor kompleet model.  Zolang de voorraad strekt !  euro 
_____ 1055363  Daf XF95 Super Space Cab 4x2  2e generatie met spoilerset  €   35.00 € 
_____ 1054067  Daf XF95 Space Cab 4x2 2e generatie met spoilerset   €   35.00 € 
_____ 1055364  Daf XF95 Super Space Cab 6x2 tw.steer 2e generatie met spoilerset   €   36.00 € 
_____ 1055060  Daf XF95 Space Cab 6x2 twin-steer 2e generatie met spoilerset  €   36.00 € 
_____ 1054066  Scania 4  Topline  4x2                                                                              met spoilerset    €   34.00   € 
_____ 1055061  Scania 4  Topline 6x2 twin-steer                                                                  met spoilerset  €   36.00  € 
_____ 1055358  Scania 4  torpedo norm. cabine 4x2                                                            met spoilerset  €   37.50   € 
_____ 1055361  Volvo FH2 6x2 twin-steer GLOBETROTTER 2e generatie met spoilerset €   37.50 € 
_____ 1054069  Mercedes Benz Actros MP2 4x2 cabine LH 2e generatie  met spoilerset  €    37.00  € 
_____ 1055368  Mercedes Benz Actros MP2 4x2 cabine L 2e generatie  met spoilerset  €    37.00   € 
_____ 1055367  Mercedes Benz Actros MP2 6x2 twin-steer LH 2e generatie  met spoilerset  €    39.00   € 
_____ 1055369  Mercedes Benz Actros MP2 6x2 twin-steer L     2e generatie  met spoilerset  €    39.00   € 
_____ 1055349 MAN TGA XXL 4x2    met spoilerset €    34.00  € 
_____ 1055350 MAN TGA XXL 6x2 twin-steer   met spoilerset €    36.00 € 
_____ 1060532 Feldbinder 3-as silooplegger    €    30.00 € 
_____ 3002      3-as kippende bulkoplegger    €    29.00 € 
ONDERDELEN TEKNO  vervolg van onderdelen van pagina 2 
____ 812 set aandrijfassen  €      1.00 € 
____ 813 opleggerschotel, achteras, sleepas, schokdempers, torsiestang en luchtvering €      1.00 € 
            Onderdelen voor het nieuwe Multichassis van Tekno ( het Multichassis zelf hebben wij [nog] niet ) 
____ 814 ronde achterspatborden €      1.00 € 
____ 815 tandemas spatborden €      1.25 € 
____ 816 3-as spatborden €      1.25 € 
____ 817 2 achterassen ( om 6x4 te maken ) en verschillende aandrijfassen €      1.00 € 
          verder nog wat universele onderdelen 
____ 909 wielkeg 2 stuks €      1.10 € 
____ 967 reservewieldrager enkel €      0.75 € 
____  957  Kelsa Lobar Scania R verchroomd €      1.00 € 
 
NIEUW Tekno spiegelsets      
_____ 800 spiegelset Scania-vabis LB76, met sticker spiegelglas en handgreep €      3.00 € 
_____ 801 spiegelset Scania 0 – 1 serie, met sticker spiegelglas, trottoirspiegel en antennes €      3.00 € 
_____ 802 spiegelset Scania R5/R6 en R6 Strl., met sticker spiegelglas, antenne Toplne/Hghline en en normale cab. €      3.00 € 
_____ 803 spiegelset Daf CF euro 5, met sticker spiegelglas, en antennes €      3.00 € 
_____ 804 spiegelset DafXF105, met sticker spiegelglas, trottoirspiegel, dodehoekspiegel en antennes €      3.00 € 
_____ 805 spiegelset DafXF euro 6, met sticker spiegelglas en trottoirspiegel €      3.00 € 
_____ 806 spiegelset Volvo F88-F89, met sticker spiegelglas en trottoirspiegel €      3.00 € 
_____ 807 spiegelset Volvo F-serie, met sticker spiegelglas en trottoirspiegel €      3.00 € 
_____ 808 spiegelset Volvo FH2-FH3, met sticker spiegelglas,  trottoirspiegel en dodehoekspiegel €      3.00 € 
_____ 809 spiegelset Volvo FH4, met sticker spiegelglas, trottoirspiegel en antennes €     3.00  € 
_____ 810 spiegelset  Mercedes Actros MP4, met sticker spiegelglas, trottoirspiegel en antennes €     3.00   € 
_____ 811 spiegelset MAN TGX, met sticker spiegelglas, antennes,  trottoirspiegel en dodehoekspiegel  €     3.00 € 
            Spiegelsets voor oudere modellen, zonder sticker spiegelglas  ( beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt !! ) 
_____ 1162 spiegelset DafCF €     1,50 € 
_____ 1170 spiegelset Daf CF €     1,50 € 
_____ 1514 spiegelset Scania 4 €     1,50 € 
_____ 1300 spiegelset Volvo FH1 – inclusief spiegelsglaasjes €     3,00 € 
_____ 1322 spiegelset Volvo FH2 en FH3 €     1,75 € 
_____ 1647 spiegelset Mercedes Actros MP1 en MP2 €     2,00 € 
 
NIEUWE ONDERDELEN 
____ 871 bullbar Australië voor Scania R6 €     9.50 € 
____ 872 bullbar Australië voor Volvo FH4 €     9.50 € 
____ 873 biervat €     3.90 € 
____1493 koelunit SCHMITZ voor oplegger €     7.30 € 
____ 982 antenne Scania LB 110/111/140/141                                                                                                   4 stuks €     0.50 € 
____ 994 lampenrek 4 rechthoekige lampen voor grille €     2.00 € 
____ 870 imperiaal met ladders Volvo F, bordesplaat, Engelse lichtbak en T.I.R. bord  €     1.55 € 
____1931 stickerset Mercedes Actros MP3 €     3.35 € 
____ 886 opleggerschotel rond met frame  €     2.00 € 
____ 887 opleggerschotel vierkant met frame €     2.00 € 
____ 864 set van 3 aandrijfassen – 2 voor trekker en 1 voor vrachtwagen €     1.00 € 
____ 865 achteras met 2 remoosters 4x2 €     1.00 € 
____ 866 achteras met 2 remoosters 6x2 €     1.00 € 
____ 867 gereedschapskist klassiek €     1.00 € 
____ 868 accubak klassiek €     1.00 € 
____ 869 ronde spatborden L&R en halve spatborden L&R €     1.50 € 
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