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(HUF) 

Musso Sport Carryboy  SO 

felnyíló oldalablakos 

felépítmény gyári színkód 

alapján fényezve

Az egyedi, felnyíló oldalablakok könnyű hozzáférést 

biztosítanak a rakományhoz.

Felszereltség: 

Belső LED világítás, belső szövet kárpit,  

sötétített, felnyíló oldalüvegek,   

sötétített, fűtőszálas hátsó ajtó, ajtónyitás 

kapcsoló, tetőkorlátok, pótféklámpa,  

elhúzható első üveg, központi zár, 

gyári színkód alapján fényezve

  

CSRDLSONRXXX 774 000 Ft

Musso Sport Carryboy  

S560N-R Full  felépítmény 

gyári színkód alapján 

fényezve

Elhúzható oldalablakos felépítmény Felszereltség: 

Belső LED világítás, belső szövet kárpit,  

sötétített, elhúzható oldalüvegek,   

sötétített, fűtőszálas hátsó ajtó, ajtónyitás 

kapcsoló, tetőkorlátok, pótféklámpa,  

elhúzható első üveg, központi zár, 

gyári színkód alapján fényezve

CSRDLS560NRFULLXXX 750 944 Ft

Musso Sport Carryboy  

S560N-R Std felépítmény 

gyári színkód alapján 

fényezve

Elhúzható oldalablakos felépítmény Felszereltség: 

Belső LED világítás, belső szövet kárpit,    

sötétített, fűtőszálas hátsó ajtó, ajtónyitás 

kapcsoló, tetőkorlátok, pótféklámpa,  

elhúzható első üveg, központi zár, 

gyári színkód alapján fényezve

CSRDLS560NRSTDXXX 741 400 Ft

Musso Sport  Elysium  

oldalablak nélküli s 

felépítmény gyári színkód 

alapján fényezve

Oldalüveg nélküli felépítméy központi zárral, 

sötétített hátsó üvegajtóval, pótféklámpával. 
8679xxx 989 900 Ft

Tesser alumínium 

raktérroló

Alumínium raktérroló.

Matt fekete színben, 

Ellenáll az időjárási viszonyoknak

Több ponton állítható, zárható

 Vízelvezető rendszerrel szerelt

Perem nélküli platóbéléssel szerelhető

SOT-13083ROLLPAIN006 503 750 Ft

Első lökhárító 

EU engedélyes 

saválló acél Ø 63mm

EU -engedéllyel rendelkező gallytörő 

63 mm-es rozsdamentes acél csőből. 

Inox és porfestett matt fekete (PL) kivitelben is 

elérhető.

EC/MED/435/IX

EC/MED/435/PL
119 400 Ft

Első lökhárító 

EU engedélyes 

saválló acél Ø 76mm

EU -engedéllyel rendelkező gallytörő 

76 mm-es rozsdamentes acél csőből.

Inox és porfestett matt fekete (PL) kivitelben is 

elérhető.

EC/SB/435/IX

EC/SB/435/PL
136 400 Ft

Oldalfellépő küszöb 

saválló cső lemezbetéttel 

Ø 50 mm

Klasszikus, lapos kialakítású 50 mm-es 

rozsdamentes acélcsőbe ültetett lemezbetétes 

oldalfellépő. 

Tüv tanúsítvánnyal. 

Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.

P/441/IX

P/441/PL
175 900 Ft

Oldalfellépő küszöb 

saválló cső műanyag 

betéttel  Ø 76 mm

Minőségi rozsdamentes 76mm-es acélcsőbe 

ültetett oldalfellépő küszöb műanyag lépőbetéttel. 

Tüv tanúsítvánnyal. 

Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.

GP/441/IX

GP/441/PL
165 900 Ft
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Oldalfellépő küszöb 

saválló ovál cső műanyag 

betéttel

Ovális profilú minőségi rozsdamentes acél csőből 

készült oldalfellépő műanyag lépőbetéttel. Tüv 

tanúsítvánnyal. 

Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.

GPO/441/IX

GPO/441/PL
175 900 Ft

Oldalfellépő küszöb 

saválló ovál cső 

design betéttel

Ovális profilú rozsdamentes acél csőből készült 

oldalfellépő design lépőbetéttel. 

Tüv tanúsítvánnyal.  

Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.

DSP/441/IX

DSP/441/PL
185 900 Ft

Bukócső saválló acél dupla 

csöves 

Ø 76mm

Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel

Cső átmérő: 76 mm. 

TÜV tanúsítvánnyal

100% rozsdamentes alapanyag

Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.

RLD/441/IX

RLD/441/PL
181 400 Ft

Bukócső saválló acél dupla 

csöves típusjelzéssel

Ø 76mm

Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel

Cső átmérő: 76 mm. Típusjelzéssel ellátva.

TÜV tanúsítvánnyal

100% rozsdamentes alapanyag

Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.

RLD/K/441/IX

RLD/K/441/PL
201 400 Ft

Bukócső saválló acél dupla 

csöves

Ø 76mm

Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel

Cső átmérő: 76 mm. 

TÜV tanúsítvánnyal

100% rozsdamentes alapanyag

Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.

RLSS/2441/IX

RLSS/2441/PL
181 400 Ft

Bukócső saválló acél tripla 

csöves

Ø 76mm

Minőségi rozsdamentes bukócső tripla csővel

Cső átmérő: 76 mm. 

TÜV tanúsítvánnyal

100% rozsdamentes alapanyag

Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.

RLSS/3441/IX

RLSS/3441/PL
230 400 Ft

Bukócső saválló acél dupla 

csöves típusjelzéssel

Ø 76mm

Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel

Cső átmérő: 76 mm. Típusjelzéssel ellátva.

TÜV tanúsítvánnyal

100% rozsdamentes alapanyag

Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.

RLSS/K/2441/IX

RLSS/K/2441/PL
201 400 Ft

Bukócső saválló acél tripla 

csöves típusjelzéssel

Ø 76mm

Minőségi rozsdamentes bukócső tripla csővel

Cső átmérő: 76 mm. Típusjelzéssel ellátva.

TÜV tanúsítvánnyal

100% rozsdamentes alapanyag

Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.

RLSS/K/3441/IX

RLSS/K/3441/PL
245 400 Ft

Bukócső saválló acél dupla 

csöves 

Ø 65mm

Rozsdamentes, saválló acél bukócső 

dupla csővel,

cső átmérő 65 mm

RB407INOXSY18 135 400 Ft

Bukócső saválló acél dupla 

csöves 

matt fekete

Ø 65mm

Rozsdamentes, saválló acél bukócső 

dupla csővel, cső átmérő 65 mm

matt fekete színben

MATT FEKETE: 30 percig 180°C - on fényezve, 

nemzetközi szabványok által hitelesített speciális 

eljárás szerint

RB407INOXSY18B 158 400 Ft

Bukócső fülkevédő ráccsal 

saválló acél 

dupla csöves 

Ø 65mm

Rozsdamentes, saválló acél bukócső 

dupla csővel,

cső átmérő 65 mm

Rozsdamentes, saválló fülkevédő rács , 

cső átmérő 33 mm, új, megerősített alumínium 

horgokkal az alsó és felső részen. 

RB407INOXAPS095SY18 181 400 Ft
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Bukócső saválló acél 

Ø 65mm

Rozsdamentes, saválló acél bukócső 

cső átmérő 65 mm
RB406INOXSY18 120 400 Ft

Bukócső saválló acél

matt fekete 

Ø 65mm

Rozsdamentes, saválló acél bukócső 

cső átmérő 65 mm

matt fekete színben

MATT FEKETE: 30 percig 180°C - on fényezve, 

nemzetközi szabványok által hitelesített speciális 

eljárás szerint

RB406INOXSY18B 143 400 Ft

Bukócső 

fülkevédő ráccsal 

saválló acél 

Ø 65mm

Rozsdamentes, saválló acél bukócső 

cső átmérő 65 mm

Rozsdamentes, saválló fülkevédő rács , 

cső átmérő 33 mm, új, megerősített alumínium 

horgokkal az alsó és felső részen. 

RB406INOXAPS095SY18 158 400 Ft

Haspáncél

	

radiátor-motorvédő és váltóvédő lemezek

acél, 3mm vastagság

fekete porszórt festés

A felszereléshez szükséges csavarokat, alátéteket, 

valamint a konzolokat tartalmazza.

29.3914.391 140 280 Ft

Nyomtávszélesítés

TÜV minősített nyomtávszélesítés Alumínium 

ötvözetből. Első - hátsó tengelyre oldalanként 30 

mm

SPVA05SK 107 990 Ft

Carryboy kihúzható 

raktértálca full bed

rozsdamentes alkatrészek

sínben mozgatható rakományrögzítő fülek

levehető oldal panel

maximum 400 kg teherbírás

több ponton megállítható

szerelhető platóbéléssel vagy bélés nélkül 

CB-788-00-A 326 500 Ft

Carryboy kihúzható 

raktértálca

rozsdamentes alkatrészek

sínben mozgatható rakományrögzítő fülek

levehető oldal panel

maximum 400 kg teherbírás

több ponton megállítható

szerelhető platóbéléssel vagy bélés nélkül 

CB-778-00 326 500 Ft

Carryboy dupla fiókos 

tároló rendszer, kihúzható 

raktértálcával

rozsdamentes alkatrészek, kulccsal zárható fiókok, 

fiókonként 100-100 kg maximum terhelhetőség, 

sínben mozgatható, rakományrögzítő fülek, 

levehető oldal panel (raktértálca)maximum 300kg 

teherbírás (raktértálca, betolt állapotban), 

maximum 100kg teherbírás (raktértálca kihúzott 

állapotban),több ponton megállítható (raktértálca), 

csúszásmentes felület (raktértálca), szerelhető 

platóbéléssel vagy bélés nélkül, 3 féle méretben S, 

M, L kapható

CB-800S-00                              

CB-800M-00                     

CB-800L-00

477 900 Ft               

497 900 Ft               

517 900 Ft

Az árak áfa nélüliek és tartalmazzák a belföldi szállítás költségeit
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