PRIJSLIJST TRUCK & TRAILER - 2018
CAR-GO BOX! LICHTGEWICHT CARROSSERIE
Standaard specificatie: Hulpframe bestaand uit aluminium langs- en dwarsliggers, zijwanden + voorwand bestaand uit een 4
mm dikke versterkte polyester plaat, daar tegen aluminium steilen gelijmd. Het interieur wordt afgewerkt met een ‘lat om lat’
constructie, onder een schoprand van 3 gestapelde planken. Het dak bestaand uit een lichtdoorlatend ployester plaat met
daktogen. Robuust stalen achterportaal met topklep. Standaard opties: zijdelingse afscherming, LED zijmarkerlingslichten,
kunststof spatschermen, LED binnenverlichting (met timer), LED remlicht en top lichtjes in het achterportaal. Laadklep: Bär
BC750S2. Achtersluitende laadklep met 750kg hefvermogen, 1.600 mm hoog platform, incl. spiraalkabel en 2 jaar fabrieksgarantie.
Type chassis
Ford Transit

Wielbasis
3.954 mm

Opbouw
BK43

Opmerking chassis:
Enkellucht

Afmetingen inw. (L x B x H)
4.200 x 2.110 x 2.250 mm

Laadklep
750 kg

Prijs
€ 9.250,-

Optioneel tegen meerprijs leverbaar:
Omschrijving:
Laadkleppen Bär Cargolift:

Prijs:

Omschrijving:
Vervolg carrosserie:

Prijs:

2 delige rolstops in het laadklep platform

€ 195,-

Ladingrail tegen de voorwand gemonteerd

€ 70,-

LED platformverlichting

€ 190,-

Meelevering van één verende ladingstang

€ 50,-

Platformhoogte 1.800 mm i.p.v. 1.600 mm

€ 125,-

Meelevering van één sjorband

Kogelkop koppelingsconstructie (excl. elektr. werk)

€ 745,-

Palenluikje in de voorwand (links boven)

Dhollandia laadklep i.p.v. Bär Cargolift (750 kg)

€ 275,-

Opbouw:

Dhollandia laadklep i.p.v. Bär Cargolift (1.000 kg)

€ 400,-

Zijwanden en voorwand uit sandwich panelen

2 delige rolstops in het laadklep platform

€ 195,-

(de lat om lat komt hiermee te vervallen)

LED platformverlichting

€ 190,-

Geïsoleerd sandwich dak

Platformhoogte 1.800 mm i.p.v. 1.600 mm

€ 125,-

Kogelkop koppelingsconstructie (excl. elektr. werk)

€ 565,-

€ 40,€ 550,-

Laadkleppen Dhollandia:

Dubbele achterdeur in plaats van een laadklep
Brede opstap onder de achterdeuren

Extra LED binnenlamp met bewegingssensor
- € 1.895,-

Levering van een extra accuset in accukist

€ 75,€ 95,€ 535,-

€ 315,-

Spoilers:

(niet geschikt voor kogelkop koppeling)

Aanbouwdelen chassis:
Reservewieldrager opzij

€ 65,-

Spatschermen voorzien van Car-Go Box! spatlappen

€ 45,-

3D spoiler inclusief montagekit (kleur standaard wit)

€ 535,-

3D spiegeldoorbouw (kleur standaard wit)

€ 975,-

Kleuren:
Aluminium profielen in poedercoating wit of zwart

Carrosserie:

€ 75,-

verplicht bij een box die gespoten wordt

Hoogte inwendig 2.350 mm (portaal 2.320 mm)

€ 160,-

Enkele zijdeur met opstap 1.000 mm breed,

€ 490,-

Verval spuiten laadklepplatform

Diversen:

plaatsing rechts achter of 1.000 mm uit de voorwand
1 rij ladingrail tegen de linker en rechter zijwand

€ 745,-

Electra:
LED toplampjes voor indien niet aanwezig op cabine

Achterdeuren:

€ 940,-

€ 165,-

Verdere uitvoering en meerprijzen op aanvraag.
Prijzen incl. montage en excl. BTW en geldig tot 31 juli 2018.
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- € 200,-

