
Scania R580 B 6x2*4 
nB JOaB 20t lastväxlare. 
Lastväxlaren är utrustad med 
snabbkörning och fjärrstyrning. 
alcoa Durabright, retarder, 
backkamera, SVETSaBs rostfria 
verktygslåda integrerad i Sca-
nias original kjolpaket, premium 
radio, premium stolar, V8 läder-
paket med röda sömmar, kyl-

STiLREna KJOLaR 
SVETSaB kjolar till Scania, Volvo & Mercedes. 
Finns till de flesta hjulbaser.

ROSTFRia
BaKLJUSRaMPER
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avancerade rostfria 
byggnationer enligt 
önskemål!

ROSTFRia BaKLaMPOR
Lamporna passar i originalfästena på 
bilen samt original el-anslutningen.

Utan täckplåt Med täckplåt P

Vi HaR cHaSSi, 
LaSTVäxLaRE, 

PLOGBiLaR, 
KRanBiLaR 

OcH 
SLäPVaGnaR 
i LaGER FÖR 
OMGÅEnDE 
LEVERanS!

Scania S520 6x2*4 
Med VaK skåp och bakgavel-
lyft alcoa Durabright, V8 
läderpaket med röda sömmar, 
kylskåp, helluft, 9t framaxel, 
retarder, premiumstolar, kör-
fältslinjevarnare backkamera, 
SVETSaBs rostfria verktygs-
låda integrerad i Scanias origi-
nal kjol.

Scania R580 8x4*4 
Kranväxlare, hjulbas 3900 
Kran HMF 3220 och JOaB 
L20 med snabbkörning och 
fjärrstyrning. Premiumstolar, 
V8 läderpaket, premiumradio, 
navi, backkamera, SVETSaBs 
stilrena kjolar med integrerad 
rostfri verktygslåda m.m. 

Scania S520 6x2*4 
VaK skåp och bakgavellyft, 
alcoa Durabright, V8 läder pkt 
med röda sömmar, kylskåp, 
helluft, 9t framaxel, retarder, 
premium stolar samt mycket 
mer. 

Scania R580 8x4*4 
JOaB 24t lastväxlare, snabb-
körning, fjärrstyrning, V8 pkt, 
Premiumstol med ventilation, 
premium radio, alcoa Durabright, 
SVETSaBs stilrena kjolar med 
integrerad rostfri v-låda, retar-
der m.m. 

Scania R580 8x4*4 
Mähler plogutr och SVETSaBs 
styrsystem för plog med tipp-
funktioner för bil & släp. 
SVETSaBs stilrena kjolar, V8 
läder pkt, aEB, retarder, 
premium radio, alcoa, 
Durabright, navi m.m.

Scania R580 6x2*4 
JOaB 20t m snabbkörning & 
fjärrstyrning. alcoa Durabright, 
SVETSaBs rostfria v-låda 
integrerad i Scania original 
sidokjol, retarder, backkamera, 
navi, V8 läder pkt med röda 
sömmar, kylskåp m.m.

HüFFERMann 3-axL 
Lastväxlarsläp. Fullutrustat 
tippsläp för omgående lev. 
alcoa, höj & sänkbar 
dragstång, centralsmörjning, 
rotellor m.m. 

Se alla SVETSaBs annonser på blocket.se




