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APRIL 2018 

AANBIEDING semi-dieplader wielen Lion Toys 

Wij hebben de gehele voorraad Lion semi-dieplader velgen en banden van Tekno gekocht en kunnen deze nu 

goedkoper aanbieden. Helaas hebben we niet voor alle velgen de bijbehorende banden. 

Daarom bieden wij de velgen aan met of zonder band maar losse banden is dus helaas niet mogelijk. 

We kunnen nog wel losse banden aanbieden van Conrad en Heavy Goods. Klik HIER voor een foto. 

 

- 10 stuks 4113  semi-dieplader velg + banden €   3.00 

- 10 stuks 4114  semi-dieplader velg verchroomd + banden €   3.00 

- 10 stuks 4158  semi-dieplader reservevelg  + banden €   1.75    

- 10 stuks 4159  semi-dieplader reservevelg verchroomd + banden  €   1.75 

 

- 10 stuks 4113Z semi-dieplader velg, zonder banden €   1.00 

- 10 stuks 4114Z semi dieplader velg verchroomd, zonder banden €   1.00 

- 10 stuks 4158Z semi-dieplader reservevelg , zonder banden €   0.85 

– 10 stuks 4159Z semi-dieplader reservevelg verchroomd,  zonder banden €   0.85 
 
Alternatieve banden: 

– 400071 Conrad semi-dieplader band 16mm, breed 5mm                                       per stuk  €   0.48 

– 400067 Conrad semi-dieplader band 17mm, breed 6mm                                       per stuk €   0.60 

– Heavy Goods semi-dieplader band 16mm, breed 4.1mm                                       per stuk    €   0,10 
 
AANBIEDING wielen en banden Lion Toys   Klik HIER voor een foto 

vooras met 2 wielen   normaal 0.60   NU VOOR  €   0.30 

vooras met 2 verchroomde wielen  normaal 1.05   NU VOOR  €   0.50 

achteras met banden normaal 0.84   NU VOOR  €   0.40 

super-single as met banden             normaal 0.60   NU VOOR  €   0.30 
 
JUNI 2018 

Een aantal onderdelen van WSI is opnieuw leverbaar. Klik HIER voor een foto 

____ 6502 luchthoorn dubbel 8.5 / 7.5 mm  €   2.00 

____ 6503 luchthoorn 12mm                                                                                            2 stuks  €   2.00 

____ 6504 luchthoorn 14mm 2 stuks €   2.00 

____ 6510 luchthoorn 18mm  2 stuks  €   2.00 

____ 6525 achterlicht Scania                                                                                             2 stuks €   2.00 

____ 6526 achterlicht Volvo                                                                                               2 stuks €   2.00 

____ 6527 achterlicht Daf                                                                                                     2 stuks  €   2.00 

____ 6529 standairco HOOG  €   3.00 

____ 6530 standairco LAAG                            €   3.00 

____ 6532 standairco GROOT  €   3.00 

____ 6580 brandblusser – rood   €   3.00 

____ 6581 bezem  €   3.00 

____  6556 wieldop Scania                                                                             2 stuks €   3.00 

____  6599 lampenrek 4 lampen en 2 zwaailichten verchroomd  €   5.00 

____  6505 Michelin pop, hoogte 8.3mm, pen onder   €   2.00 

____  6506 Michelin pop, hoogte 8.4mm, pen achter  €   2.00 

____  6524 opleggerschotel  €   1.50 

____  6528 kingpin Ф 1.5mm x 6mm  €   1.25 

____  6596 dubbele staande uitlaten, verchroomd  €   7.50 
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