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Algemene mededeling 

Jaren lang stonden in onze prijslijst op pagina 1 – 10 onderdelen van Tekno 

Deze onderdelen kunnen wij helaas niet meer aanvullen en ook onze voorraad is al ver op. 

Daarom hieronder een overzicht van de huidige situatie. 

 

MADE IN HOLLAND MODELLEN 

– Volvo F88/89 geen onderdelen meer leverbaar 

– Scania LB140/141 geen onderdelen meer leverbaar 

– Scania-vabis L76 en Scania L110 torpedo geen onderdelen meer leverbaar 

– Scania R142/T142 geen onderdelen meer leverbaar 

– Scania R143/T143 geen onderdelen meer leverbaar 

– Volvo F 1e, 2e, en 3e generatie geen onderdelen meer leverbaar 

– Volvo FH1  geen onderdelen meer leverbaar 

– Volvo FH2 onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

– Daf75/85, Daf75CF/85CF, DafCF (2001-2006) geen onderdelen meer leverbaar  

– Daf95 1e en 2e generatie geen onderdelen meer leverbaar 

– DafXF 1e en 2e generatie geen onderdelen meer leverbaar 

– Mercedes Benz Actros MP1 en MP2 onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

– Scania 4-serie onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

– Scania R5 made in Europe onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

 

Aanhangwagens, wipkar en opleggers: 

– aanhangwagen geen onderdelen meer leverbaar 

– wipkar geen onderdelen meer leverbaar 

– oplegger chassis onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

– gesloten bakken, tautliner bakken geen onderdelen meer leverbaar 

– 20ft en 40ft container geen onderdelen meer leverbaar 

– Hobur tankoplegger onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

– bulkoplegger onderdelen zijn op aanvraag nog beperkt leverbaar 

  

MADE IN CHINA MODELLEN 

– DafCF made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– DafCF euro6 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar  

– DafXF105 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– DafXF euro6 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Scania-vabis LB76 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Scania LB110/140/141 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Scania 2-serie en 3-serie made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Scania R5 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Scania R6 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Scania R Streamline made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Volvo F88/89 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Volvo F-serie made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Volvo FH3 en FH4 made in China van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

– Merceds Benz Actros MP3 en MP4 made in China  van dit model zijn geen onderdelen leverbaar 

 

 


