
aantal  omschrijving                                                 prijsblad 9-2018 prijs totaal 
            Onderdelen van wit-metaal. in euro 
______ 1796 ashouder voor wide-spread wipkar (achterste ashouder van wipkar langs chassis afzagen)  €       1.85 € 
______ 1797 koelunit aanhanger of oplegger Thermoking klassiek €       3.40 € 
______ 1803 Thermoking koelunit vrachtwagen TS200e/TS300e €       2.75 € 
______ 1674 zonneklep Daf95 €       1.00 € 
______ 1840 zonneklep Daf 2800/3300/3600, past op Lion en WSI modellen €       2.25  € 
______ 1842 hoekspoilers Daf 2800.3300/3600 €       1.30 € 
______ 1674 zonneklep Daf95 €       1.00 € 
______ 1844 hoekspoilers Scania 3-serie €       2.00 € 
______ 1839 zonneklep Renault Magnum voor  Universal Hobbies €       2.25 € 
______ 1814 zonneklep Scania LB 110/111/140/141 €       2.25 € 
______ 1768 frame voor spiraalslangen  €       1.70 € 
______ 1869 tranenplaat 5-vinger wit metaal  55 x 49mm   €       3.65 € 
______ 1744 tranenplaat afdekking chassis trekker achteraan, met breeklijnen om gemakkelijk op maat te maken  €       1.90 € 
______ 1792 ronde achterspatborden, breed 13mm, zoals op huidige Conrad trekkers 2 stuks  €       2.80 € 
______ 1062402 2-as dolly met korte, vaste  triangel, gelakt en gemonteerd  €     28.50 € 
______ 1062404 2-as dolly met lange, vaste  triangel, gelakt en gemonteerd  €     29.50 € 
______ 1063364 2-as dolly met beweegbare triangel, gelakt en gemonteerd  €     29.50 € 
______ 1874 spiegels klassieke modellen  €       2.00 €  
______ 1875 spiegels klassieke modellen  €       2.00 €  
______ 1876 reservewieldrager o.a. Scania LB140-141  €       1.50 €  
______ 1877 oploopframe voor trekker  €       1.90 €  
______ 1878 frame voor spiraalslang klassieke modellen  €       2.00 € 
______ 1860 bladvering L en R   €       1.00 € 
______ 1870 bordesplaat klassiek 20 x 18mm  €       1.00 € 
______ 1871 bordesplaat klassiek 21 x 20mm   €       1.00 € 
______ 1764 bordesplaat klasiek 20 x 13mm  €       1.00 € 
 
               Artikelen voor gebruik als lading of bij diorama 
______ 1677 kabelhaspel met groene kabel  Tekno   €    19.50 € 
______ 100075  losse container voor portaalarm (ZONDER lading) Tekno   €    12.50 € 
______ 1060378 lading tegels voor 100075 Tekno                                                                 €    10.00 € 
______ 1060379 lading klinkers voor 100075Tekno                                                                 €    10.00 € 
 
               MOS toebehoren voor houttransport 
______ 3107 frame voor houttransport met kopschot en achterlicht bumper, past op meeste vrachw.chassis €     27.50 € 
______ 3104 rongen voor houttransport o.a. bij frame 3108, ook geschikt voor maken van een aanhanger €       2.00 € 
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