Vejledende bruttoprisliste excl. fragt.
Prisliste nr. 25 – annullerer tidligere udsendte
Personvognsafdelingen:
Priserne på disse emner (forbro/bagbro til alle gængse modeller) er ikke listet, idet der hele tiden
kommer nye emner til og gamle udgår. Som en tommelfingerregel plejer man at kunne spare ca.
2/3 af nypris, men for at være helt sikker, beder vi jer, om at ringe, for at få den helt rigtige pris.
Pris kr.

Banjo:
Banjo fortøj/ bagtøj 4WD 2WD alle
modeller
Chassis 4WD 2WD alle modeller
Banjo bagtøj personbil

Lastbilafdeling:
Banjohuse minilast
Opretning sætte buggy og
anhængeraksler
Sætte buggy, anhængeraksler
nye gevind/lejeflade
Opretning banjohuse store modeller
Banjohuse store modeller med:
nye gevind/lejeflade
Opretning foraksel store modeller
Foraksel minilast
Opretning af drejeskammel
Opretning af
førerhusophæng/hyttekonsol
Retning af spindel lastbil
Hårdpålægning af spindel
Hårdpålægning af nav
(lejeflade/gevind/tappe)
Testning & Magnaflux af aksler
banjohuse m.m.
Testning & Magnaflux af spindler,
styrebolte,
små emner m. m.

Pris kr.

Landbrugsafdeling:
2500,- Indføringsnegl til mejetærsker
7000,- Opretning af tømmerør til
mejetærsker
2000,- Opretning/afbalancering af
brakpudser
Opretning af valser/tømmesnegl
Renovering af styrbaraksel for
gyllevogn
Traktor foraksel/bagtøj
4000,- Renovering/opretning af
foraksel/bagtøj
traktor/frontlæsser gummiged mm.
4500,6000,- Campingafdeling:
Opretning samt justering af løs
campingaksel
6800,- Opretning samt justering af aksel på
vogn
4000,- Campingaksel opretning, samt
udskiftning af
1800,- Gummifjedre/torrisionsstænger
2000,- Laserudmåling af campingvogn
1900,- Demontering/montering af
campingaksel
2500,- Opretning af traileraksel uden
bremser
3000-4500,- 500 – 700 kg
2500,- Opretning af traileraksel samt
udskiftning af
275,- Gummifjedre 500 – 700 kg

185,-

Gaffeltrucksafdeling:
Gafler til gaffeltruck rettes efter DS
2135
Opretning af gaffeltrucksslæder

1800-2500,-

Opretning af gaffeltruckstårne med
Div.

Ring herom,-

2000-7000,-

Opretning af traileraksel med
bremser
700 – 1500 kg.
Opretning af traileraksel samt
udskiftning af
Gummifjedre/torrisionsfjedre 700 –
1500 kg.
Opretning af vanger/chassis på
campingvogn
Opretning/udskifning af
torrisionsfjedre/gummi
På autocamper/homemobil

8000-10000,2500-7000,Ring herom,Ring herom,8000-10000,2000-7000,-

Ring herom,-

1700-1800,3000,-

2000-3500,495,790,-

1200,-

1500,-

1500,-

2000,Ring herom,-

Ring herom,(excl. Moms)

Besparelser op til 2/3 af ny pris.
Specialopgaver og beskadigede emner, der ikke er nævnt i brochuren, kan vi sikkert
klare – ring venligst herom.
Ved forsendelse rekvirér Fragtterminal, tlf. 72 52 70 00
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