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                                                                                            MAART 2017 

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 antenne normale cabine €      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 € 

 

De Tekno spiegelsets zoals genoemd op pagina 6 van ONDERDELEN blijven, althans voorlopig ,nog gewoon leverbaar ! 

 
NIEUWE ONDERDELEN                                                   AUGUSTUS 2017 

____ 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 € 

 De runner oranje zwaailichten e.d. Is weer leverbaar, nu echter in een aantal aparte sets te bestellen: 

____ 949 zwaailicht balken, 13 verschillende modellen €     3.50 € 

____ 950 zwaailicht met pen en zwarte voet 10 stuks €     3.50 €  

____ 951 zwaailicht met gat  10 stuks €     2.00 € 

____ 952 zwaailicht klein   2 stuks €     0.50 € 

____ 953 ronde oranje lampen (Pablo's)                                                                                                                 10 stuks €     2.00 €  

____ 954 toplichten oranje                                                                                                                                           10 stuks  €     2.00 € 

____ 955 4 lampjes rechthoekig 3.3 x 2mm en 4 driehoek 2.5 x 2.5 x 2.5 mm  €     1.50 €  

____ 956 4 lampjes rond Ø 2mm en vierkant  4 ם stuks  2x2 en 4 stuks 3x3mm  €     1.50 € 

____ 863 achterlicht voor oplegger/aanhanger e.d.  transparant, runner á 58 stuks   €     1.00 € 
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