Brenderup 2205 WESUB 500 Kg
Før:

10.915,- kr

Nu:

10.599,-

Lager nr.

T311842

Egenvægt

175 Kg.

Lasteevne

325 Kg.

Totalvægt

500 Kg.

Stærk hus- og have trailer. Ladet er nedsænket mellem trailerens hjul, for at sikre lav læssehøjde og
maksimale køreegenskaber. Traileren har ekstra højde på siderne med sine 40 cm imod den normale højde
på 35 cm - det giver dog ekstra plads i traileren. Trailerens dimensioner gør den ideel til transport af
byggematerialer. Traileren har indvendige surringsøjer for at sikre fastsurring af din last. Denne trailer er i
varmgalvaniseret, svejst stål i stedet for nittet stål, som bruges til almindelige havetraileren. Det giver
trailerens sider mere styrke. Det forlænger levetiden og minimere risikoen for buler, hvis den fx skal bruges til
at smide træ op i. OBS. Denne trailer i varmgalvaniseret stål fås ikke med nedfældelig frontsmæk. Hvis du
ønsker det, skal du købe en 2205 SUB i stedet, men den er udført i nittet stål. Indvendige ladmål: L:204 x
B:128 x H:40 cm Udvendige mål: L:322 x B:175 x H:95 cm Lastehøjde: 56 cm Bremse: Nej Tip-funktion: Nej
Sider: Varmgalvaniseret svejst stål Nedfældbar forsmæk: Nej Nedfældbare sider: Nej Nedfældbar bagsmæk:
Ja Hjul: 145/80Rx13 Stik: 13-polet Næsehjul: Nej Aksler: 1 Indvendige surringsøjer: 4 stk. Udvendige
surringsøjer: 4 stk. Monterede presenningsknapper: Ja Stort udvalg af tilbehør kan tilkøbes, så man kan
tilpasse sin trailer til mange formål: Nummerplade (KCC1806, KCC1807): 790 kr. Næsehjul med beslag og
bolte (T116301, T101415, T116380): 336 kr. Centerbeslag for næsehjul (T101390): 356 kr. Trailerlås med lang
hængelås, lille kassemodel (T312518): 188 kr. Flad presenning (T308012): 483 kr. Presenningsbøjle kort, alu,
100-145 cm (T313032): 264 kr./stk. Presenningsbøjle lang, alu, 140-220 cm (T313033): 322 kr./stk. Høj
presenning H:100cm (T310448): 6.345 kr. Netsider H:50cm (T116244): 5.126 kr. Ekstra sider H:40cm, stål
(T307361): 4.570 kr. Alle priser på ekstraudstyr er uden montering. Traileren på billedet kan være vist med
ekstraudstyr.
Finansieringsforslag RENTEFRI 10-20-30 MDR.
Kontantpris: 10.599,00

Udbetaling kr.: 0,00

Løbetid:
Samlet tilbagebetalt beløb kr.:
Samlede Kreditomkostninger kr.:

Kreditbeløb kr.: 10.599,00

10 mdr. 22 mdr. 30 mdr.
11.289 12.117 12.669
690

1.518

2.070

Månedlig ydelse kr.:

1.129

551

422

ÅOP:

14,9%

15,3%

15,3%
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Debitorrente: 0,00 %

