
Type Omschrijving
Leeggewicht 

circa

Verkoopprijs 

inclusief b.t.w.

Pluton 3500-240 Extra grote tandem as aanhangwagen, 3,5 meter lang, 1,9 meter hoog, 2000 of 2400 kg naar keuze. 900 kg € 14.950,00

Pluton 4500-240 Extre grote tandem as aanhangwagen, 4,5 meter lang, 1,9 meter hoog, 2000 of 2400 kg naar keuze. 950 kg € 15.750,00

Pluton 5000-240 Extra grote tandem as aanhangwagen, 5 meter lang, 1,9 meter hoog, 2000 of 2400 kg naar keuze. 1000 kg € 16.750,00

Pluton 6000-240 Extra grote tandem as aanhangwagen, 6 meter lang, 1,9 meter hoog, 2000 of 2400 kg naar keuze. 1100 kg € 17.750,00

Pluton 7000-240 Extra grote tandem as aanhangwagen, 7 meter lang, 1,9 meter hoog, 2000 of 2400 kg naar keuze. 1250 kg € 18.750,00

Pluton 8000-240 Extra grote tandem as aanhangwagen, 8 meter lang, 1,9 meter hoog, 2000 of 2400 kg naar keuze. 1400 kg € 18.751,00

Optielijst

Binnenhoogte 2,2 meter € 1.395,00

Maximum gewicht tot 3t of 3,5t Maximum gewicht tot 3000 of 3500 kg. € 2.950,00

Zijdeur Zijdeur aanhangwagen, links of rechts. € 975,00

Zijklep <2m breed Omhoogscharnierende zijklep < 2 meter breed. Voor gemakkelijke toegang / verkoopopening. € 975,00

Zijklep >2m breed Omhoogscharnierende zijklep > 2 meter breed. Voor gemakkelijke toegang / verkoopopening. € 1.575,00

Steunpoten achter (set van 2) Set van 2 steunpoten voor stabiel beladen van aanhanger. € 290,00

Aircondtioning unit Airconditioning unit Domitic Freshjet 1700 met 1700W koelvermogen en 800W verwarmingsvermogen. Inclusief 

bedeningspaneel en Design luchtverdeler. Inclusief dak montage.

€ 2.450,00

Lichtmetalen velgen tandem Set van 4 lichtmetalen velgen met banden voor aanhangwagen met tandem as. € 725,00

Lichtmetalen reservewiel Lichtemetalen reservewiel. € 185,00

Kantelchassis Kantelchassis waarbij de gehele laadruimte kantelt voor gemakkelijker laden. € 1.395,00

Kleur gelakt Buitenzijde afgelakt in kleur naar keuze. € 5.200,00

Belettering Full colour, 4 zijdige folie belettering. Uw eigen ontwerp. Op aanvraag.

Paardentrailer Wij kunnen deze aanhangwagens tevens als paardentrailer opleveren. Vraag naar de mogelijkheden. Op aanvraag.

Turn key naar wens Wij kunnen deze aanhangwagens tevens turn key, naar wens opleveren. Vraag naar de mogeiljkheden. Op aanvraag.

Prijzen zijn inlcusief b.t.w. Aanhangerprijzen zijn inclusief Nederlands kenteken af magazijn AWA aanhangwagens.

Verhoging van binnenruimte van 1,9 meter naar 2,2 meter ( inclusief verlaging vloer tot 50 cm).

Extra grote gesloten aanhangwagens 
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