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            Scania P5 cabines in resin (giethars) stnadaard all één geschikt voor montage op het (oude) multichassi s! 
______ 2313 cabine P5 Highline, inclusief bodemplaat verlenging €     22.00 € 
  
______ 2314 cabine P5 normaal, inclusief bodemplaat verlenging €     22.00 € 
______ 2315 cabine P5 plat, inclusief bodemplaat verlenging €     22.00 € 
              met onderstaande adapters kan de cabine op de andere Scania chassis gemonteerd worden 
______ 2316 adapter voor 'oude' chassis €       1.00 € 
______ 2317 adapter voor nieuwe 'made in China' chassis €       1.00 € 
______ 1568 grille boven + onder, zijscherm L&R, dashboard/bodemplaat, 2 x cabinesteun €       1.25 € 
______ 1569 spoilerset (dakspoiler + zijfenders) P dagcabine €       0.60 € 
 
              SCANIA T dagcabine CT14 en T TOPLINE CT19  Deze zij n alléén geschikt voor ontage op het (oude) multich assis!  
______ 1570 Scania T dagcabine €       8.20 € 
______ 1571 Scania T Topline slaapcabine €       7.60 € 
______ 1589 Scania T normale slaapcabine (afgezaagde Topl. cabine en wit-metaal dak)  €     14.70 € 
______ 1572 motorkap T €       1.60 € 
______ 1532 loopbordes, luchtketels, dieseltank, luchtk./reservewieldrager, uitlaat, opstappen 2x lang, 4x kort €       5.35 € 
______ 1575 interieur T dagc.  zijscherm L&R, tussenstuk, grille boven +onder, cabinebevestiging boven en onder €       4.20 € 
______ 1576 interieur T Topl.   zijscherm L&R, tussenstuk, grille boven +onder, cabinebevestiging boven en onder €       4.20 € 
______ 1573 spoilerset T Topline  (dakspoiler met zijfenders uit één stuk) €       0.60 € 
 
               Onderdelen voor zowel P als T  ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !    
______ 1574 ruitenwisserplaat, frontplaat off road , onderrijbeveiliging off road , reflectorplaat, frontplaat road , €       1.85 € 
                        frontplaatverlenging onder opstap L&R road , cabine onderkant 
______ 1112 stoelen met bed €       0.25 € 
______ 1577 koplampbalk €       0.60 € 
______ 1555 accubak, dakluik, demperkap, dakframe €       0.85 € 
______ 1556 koplampwissers, stuur, zonneklep CN zonder  lampen €       0.80 € 
______ 1557 koplampwissers, stuur, zonneklep CN 2 lampen  €       0.80 € 
______ 1581 ruiten CN voor zonneklep zonder lampen €       1.50 € 
______ 1582 ruiten CN voor zonneklep met  2  lampen €       1.50 € 
______ 1584 scharnier cabine P en motorkap T €       0.85 € 
______ 1585 opstap zijkant (4x) en opstap accubak (2x) €       1.80 € 
______ 1586 6 cilinder motor  niet meer leverbaar  €       1.60 € 
______ 1587 V8 motor niet meer leverbaar  €       1.60 € 
 
______ 1402 gesloten bak 8.00m oud model met bodemplaat, wit gelakt €      5.00 € 
______ 1425 gesloten  bak 8.00m  met bodemplaat, wit gelakt, achterkant bedrukt €    10.00 € 
______ 1488 tautliner bak, gelakt en bedrukt €    10.00 € 
______ 1493 koelunit SCHMITZ voor oplegger €      7.30 € 
______ 1989 koelunit CARRIER ULTRA voor oplegger €      5.35 € 
______   902 45ft container, gelakt en bedrukt                                                                                       van 35.00 nu voor €    30.00 € 
______  898 hefcilinder, ingeschoven +/- 44mm, uitgeschoven 99mm €     3.20 € 
______   899 hefcilinder, ingeschoven +/- 51mm, uitgeschoven 180mm  €      3,20  € 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUW !  wielen en banden van ScaleMasters 
_____ 501 voorvelg klassiek van Terberg N1000  €      0.35  € 
_____ 502 achtervelg klassiek van Terberg N1000  €      0.35  € 
_____ 503 band niet aangedreven Ø 21mm van Terbierg N1000  €      0.35  € 
_____ 504 band aangedreven Ø 21mm van Terberg N1000  €      0.35  € 
▬▬▬► Dit zijn dezelfde banden als de banden voor de Lion Toys Trilex velgen, zie pagina  13 
_____ 505 voorvelg klassiek van Daf 1300  €      0.35  € 
_____ 506 achtervelg klassiek van Daf 1300  €      0.35  € 
_____ 507 band Ø 19mm  €      0.35  € 

http://www.modeltruckparts.nl/photo/2313-2314-2315-2316-2317.jpg
http://www.modeltruckparts.nl/photo/1589.jpg
http://www.modeltruckparts.nl/photo/1402.JPG
http://www.modeltruckparts.nl/photo/1425.JPG
http://www.modeltruckparts.nl/photo/902.JPG
http://www.modeltruckparts.nl/photo/2313-2314-2315-2316-2317.jpg
http://www.modeltruckparts.nl/photo/873-1493.JPG
http://www.modeltruckparts.nl/photo/505-507.JPG
http://www.modeltruckparts.nl/photo/1488.JPG
http://www.modeltruckparts.nl/photo/2313-2314-2315-2316-2317.jpg
http://www.modeltruckparts.nl/photo/501-504.JPG

