
Performance XXL paardentrailers (PTNXXL) 2020
NETTO INKOOP PRIJSLIJST PTNXXL27.05

Opbouw Aluminium

Kleur kap Zilver 

Binnenmaten in cm  402x170x235

Ledig gewicht trailer 1040 kg

Totaal maximum massa 2700 kg

Inkoopprijs in Euro excl. 21% BTW € 6.550

Standaard uitvoering:
Polyester kap, zilver metalic X

Beugel in de kap X

Rode bies in de kaplijst X

Uitzetramen voorzien van tralies en zonwerend X

Achterzeiltje (grijs), automatisch oprolbaar X

Binnenverlichting voorin X

Verzorgingsdeur links met 2 chromen handgrepen  X

Regengoot boven de deur X

Panieksluiting (In hoogte 20 cm verstelbaar) X

2 x vastbindring X

Borstboom / bilstang bekleed (111 cm hoog) X

Kunststof aluminium bodem (15 jaar garantie) X

Stalen tussenschotbeugel met transparante PVC flap (standlengte 1,90 m.) X

Rubbermat (8 mm dik) verlijmd op aluminium bodem X

Rubbermat (8 mm dik) gelijmd op laadklep met geintegreerde klimlatten X

2 gasveren aan achterklep X

RVS bouten en moeren X

Verlaagde instap (laadvloerhoogte  37 cm) X

185R14C8 stalen velgen (grote wielen) X

Zwarte kunststof spatborden 4x enkel X

Neuswiel automatisch opklapbaar X

3 ronde zijstijlen per zijde tegen de zijwanden X

Verzinkte achterstijlen doorlopend in de polyester kap X

Opstap achter op achterklep X

Handgreep op voorzijde X

13 polige stekker X

Contourverlichting achter op polyester kap X

Flatpoint breedtelampen In koker voor spatschermen X

Kosten kentekenbewijs € 60,00

Verwijderingsbijdrage per band € 2,00 16-3-2020

Alle prijzen zijn vermeld exclusief BTW in euro's Prijzen zijn af fabriek. Transportkosten € 115,00 per trailer
Prijs- en constructiewijzigingen zijn voorbehouden



Leverings- en betalingsvoorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd.

Performance XXL paardentrailers (PTNXXL)
NETTO INKOOP PRIJSLIJST ACCESSOIRES PTNXL27.17

Aluminium velgen 15"(ipv staal)(900 kg/wiel) 262€                           

Reservewiel 15" staal op rechter zijwand 107€                           

Reservewiel 15"aluminium op rechter zijwand 168€                           

Schokbrekers aan de wielen 95€                              

Wielkeggen + houders 31€                              

Klep / deur systeem 257€                           

Extra deur aan rechterzijde (geen zadelkamer) 281€                           

Extra deur in de rechter zijwand (53 cm) 329€                           

Extra deur in de linker zijwand (53 cm) 329€                           

Vaste zadelkamer met aparte (afsluitbare) deur (aan bermzijde)(geen binnenlamp) 456€                           

Zadelbeugel draaibaar 95€                              

Zadelbeugel aan de zijwand links (zwart) 95€                              

Zadelbeugel aan de zijwand rechts (zwart) 95€                              

Aluminium tussenwand met loopdeur 484€                           

Aluminium tussenwand met klap/schuifdeur 540€                           

2 uitneembare voederbakken gemonteerd 125€                           

2 extra schuiframen in de kap (4 vensters totaal) 357€                           

Polyester kap zwart metallic 92€                              

2 schuiframen extra 346€                           

Dakluik in kap (rookglas) 113€                           

Polyester bovenklep zilver 449€                           

Polyester bovenklep zwart 449€                           

In hoogte verstelbare (20 cm) bilboom 104€                           

Losse borst-bilboom extra (gehele breedte) 42€                              

Trapbescherming (85 cm hoog) zwart kunststof 191€                           

Luxe rompbescherming op de zijwanden 119€                           

Luxe rompbescherming op tussenschot 119€                           

Afdichtingsplaten boven achterlichten gvz 27€                              

Zijstijlen zwart poedercoaten na gvz 113€                           

Zijstijlen rood poedercoaten na gvz 113€                           

Veulenhek 179€                           

Kosten kentekenbewijs € 60,00

Verwijderingsbijdrage per band € 2,00 16-3-2020

Alle prijzen zijn vermeld exclusief BTW in euro's Prijzen zijn af fabriek. Transportkosten € 115,00 per trailer
Prijs- en constructiewijzigingen zijn voorbehouden

Leverings- en betalingsvoorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd.


