NYTT & BEGAGNAT I LAGER
SCANIA R650 JOAB 26T LVXL
EXCLUSIVE EDITION
Fullutrustad bil som har allt!
Löörs Design, 8” Pipor One Bar
Diamond aluminium över tank,
lådor och mellan skärmarna, V8
paket, navi, retarder m.m.
Kontakta oss för mer info, denna
har verkligen allt.

Vi håller till i nya fräscha lokaler
på 2500 m2 utanför Höganäs, Mejerivägen 97
– 15 km väster om E6 Erikslund (Ängelholm)

Med mer än 35 års erfarenhet av motorfordon, påbygger vi egna chassin och kunders chassin.
Hos oss får ni ett skräddarsytt, nyckelfärdigt fordon utan onödiga ledtider. Med vår uppfinningsrikedom
och med vår tekniskt avancerade kompetens hjälper vi er med att ta fram den bästa lösningen för just ert
behov. Vi presenterar även finansieringslösningar tillsammans med ledande leverantörer på marknaden.
Med våra låga omkostnader innebär bl.a. att vi kan sätta priser som få, om överhuvudtaget någon, kan
matcha i Sverige. Vi lagerhåller alltid: Chassi, lastväxlare, kranar samt Mählers plogutrustningar.

• Diesel & Hydraultankar
• Verktyg & Batterilådor
• Lastväxlare/ Tippbilar/ Dumprar/ Kranar/ plogutrustning/ Skåp
• Hydraulik och Pneumatik
• Installation & Periodisk kontroll av digitala färdskrivare

SCANIA R500/58/650 8X4*4
JOAB/HIAB LVXL
Utrustade med b.la: Alcoa fälgar,
premium stolar i svart skinn, navi,
kyl/frys, kaffekokare, CR20N hytt
samt mycket mer.
Pris fr. 1 998 900:-

HÜFFERMANN 3-AXL LVXL SLÄP
Fullutrustade tippsläp med b.la
Alcoa, höj & sänkbar dragstång
centralsmörjning, rotellor m.m.
Pris fr. 559 000:-

SCANIA R500/580/650 8X4*4
Plogutrustade. Fullutrustade med
b.la Premium stolar i skinn, navi,
Alcoa, retarder, läderpaket, backkamera samt mycket mer.
Pris fr. 2 298 900:-

• Dioder under tank och v-låda, monterade på list eller rör
• Lackeringar

• SVETSABs nya styrsystem
till plog med tippfunktioner
för bil & släp mm.

• Elarbeten
• Överflyttningar
• Diverse övriga reparationer utföres
• Vi tillverkar även rostfria komponenter till livsmedelsindustrin

LASTVÄXLARE JOAB & HIAB 24T PÅ LAGER
Fullutrustade med snabbkörning, fjärrstyrning m.m.
Ring för bästa pris.

Telefon +46 (0) 10-706 03 00
info@svetsab.se
www.svetsab.se

• SVETSABs stilrena sidokjolar
till Scania Next Generation
(utan skarvar)

• Specialutrustade Scania
krokbilar & kranväxlare

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK OCH INSTAGRAM

Tel +46 (0) 10 706 03 00
www.svetsab.se

