
 
 

Mammoet Skelters onderdelen-prijslijst 2020 

Wilt u onderdelen bestellen, stuurt u dan een email naar info@mammoetskelters.nl 
Voor meer informa6e: Tel. +31 (0)342 49 11 18 

Als we uw bestelling hebben ontvangen krijgt u van ons per email een factuur.  
Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verstuurd. 

Verzendkosten: 
Brievenbuspakket tot 2 Kg, max. dikte 30 mm, max. breedte 38 cm, Nederland  €   5,00 
Pakket tot 20 Kg, Nederland        €   8,00 
 
Brievenbuspakket tot 2 Kg, max. dikte 30 mm, max. breedte 38 cm, België  € 13,00 
Pakket tot 20 Kg, België         € 20,00 
 
Hoewel we het meeste in voorraad hebben kan het voorkomen dat bepaalde ar6kelen 
uitverkocht en niet meer leverbaar zijn! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Losse kuipstoel kunststof, zwart, normaal      € 27,00 
Losse kuipstoel, kunststof, zwart, klein       € 27,00 
Verlengbeugel t.b.v. passagiersstoel met tapse pen voor sleufgatbeves6ging  € 12,00 
Stoelschuif met draaihendel        € 18,00 
Stoelframe met automa6sche klem (nieuw model)     € 28,00 
Klemblokjes (4 per set) t.b.v. stoelschuif met automa6sche klem   €   4,00 
Handvat t.b.v. armleuning en/of remhendel      €   2,00 

Stuurwiel, kunststof  met ovaalgat-beves6ging      € 39,00 
Kunststof stuurhuis met inzetblokje       € 18,00 

Motorkap zonder beves6gingssteun, zwart, rood, roze of blauw    € 35,00 
Veer t.b.v. parkeerrem         €   3,00 
Lampje, LED, rood         €   7,00 
Voorfrontplaatje, zwart met chroomle^ers      € 13,00 
Reflector, wit 90 x 40 mm        €   3,00 
Reflector, rood 90 x 40 mm        €   3,00 
Spuitbus, rood RAL 3020, 400 ml., sneldrogend      € 13,00 
 
Keangkast (een zijde gesloten)        € 20,00 
Keangkast (twee zijden gesloten, incl. achterkapje)     € 30,00 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Trapas compleet, keangwiel 36 tanden, cranklengte 128 mm    € 39,00 
Trapas compleet, keangwiel 32 tanden, cranklengte 128 mm    € 39,00 
Trapas compleet, keangwiel 32 tanden, cranklengte 108 mm    € 39,00 
Crank set (links en rechts) 36 tanden, cranklengte 128 mm    € 17,00 
Crank set (links en rechts) 32 tanden, cranklengte 108 mm    € 17,00 
Bracket-as t.b.v. trapas, 131 mm / 40 mm      € 15,00  
Pedalen set, kunststof         €   6,00 
Keang, 131 schakels (166 cm)+ sluitschakel      € 13,00 
Sluitschakel, los          €   2,00 
Achtertandwiel, 21 tanden, vastlassen       €   8,00  
Vrijloopautomaat incl. keangwiel t.b.v. achteras, beves6gen d.m.v. lassen  € 49,00 
Keangwiel, opsteek, 22 tanden t.b.v. vrijloopautomaat     €   6,00 
Keangwiel, opsteek, 24 tanden t.b.v. vrijloopautomaat     €   6,00 
Achteras met vierkant kokertje t.b.v. aandrijfwiel, lengte 74 cm    € 20,00 
Kogellager 6004-2RS (42/20 mm) t.b.v. achteras      €   5,00  
Versnellingsbak, 10 versnellingen incl. nieuwe achteras                € 199,00 
(past niet op alle skelters, om deze te monteren dienen enkele gaten in het frame 
geboord te worden, het nieuwe dubbele achtertandwiel moet vastgelast worden 
en de keangkast dient aangepast te worden, alleen voor de handige doe-het-zelver) 
 
 
Binnenband 3.00-4 / 4.00-4, haaks ven6el      €   6,00 
Binnenband 4.00-8, recht ven6el (kan ook gebruikt worden voor 16x6.50-8)  €   7,00 
Binnenband 4.00-8, haaks ven6el       €   7,00 

Buitenband 3.00-4 (260x85), blokprofiel      € 15,00  
Buitenband 4.00-4, blokprofiel        € 16,00 
Buitenband 4.00-8, normaal blokprofiel       € 16,00 
Buitenband 4.00-8, extra dik blokprofiel       € 21,00 
Buitenband 4.00-8, lijnprofiel        € 10,00 
Buitenband 16x6.50-8, blokprofiel       € 26,00  

Velg met 5 spaken, 400-8 met vierkant gat, rood     € 15,00 
Velg met 5 spaken, 400-8 met kogellagers, rood      € 20,00 
Velg met 5 spaken, 400-8 met vierkant gat, wit      € 15,00 
Velg met 5 spaken, 400-8 met kogellagers, wit      € 20,00 
Velg met 5 spaken, 400-8 met vierkant gat, aluminium-kleur    € 25,00 
Velg met 5 spaken, 400-8 met kogellagers, aluminium-kleur    € 30,00 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Wiel met rode velg, 3.00-4 met vierkant gat      € 20,00 
Wiel met rode velg, 3.00-4 met rollager       € 15,00 
Wiel met rode velg, 3.00-4 met kogellagers      € 25,00 

Wiel met rode velg, 4.00-4 met vierkant gat      € 25,00 
Wiel met rode velg, 4.00-4 met kogellagers      € 30,00 
 
Wiel met zilverkleur stalen velg, 4.00-4 met kogellagers     € 30,00 

Wiel met rode velg, 4.00-8 met vierkant gat, normaal blokprofiel   € 25,00 
Wiel met rode velg, 4.00-8 met kogellagers, normaal blokprofiel   € 30,00 

Wiel met rode velg, 4.00-8 met vierkant gat, extra dik blokprofiel   € 30,00 
Wiel met rode velg, 4.00-8 met kogellagers, extra dik blokprofiel   € 35,00 

Wiel met wi^e velg, 4.00-8 met vierkant gat, normaal blokprofiel   € 25,00 
Wiel met wi^e velg, 4.00-8 met kogellagers, normaal blokprofiel   € 30,00 

Wiel met aluminium-kleur velg, 4.00-8 met vierkant gat, extra dik blokprofiel  € 40,00 
Wiel met aluminium-kleur velg, 4.00-8 met kogellagers, extra dik blokprofiel  € 45,00 

Wiel met aluminium-kleur velg, 16x6.50-8 met vierkant gat, extra dik blokprofiel € 45,00 
Wiel met aluminium-kleur velg, 16x6.50-8 met kogellagers, extra dik blokprofiel € 50,00 

Wiel met gele stalen velg, 4.00-8 met kogellagers (buitenband Trelleborg)  € 35,00 

Kogellager 6204-2RS (47/20 mm) t.b.v. wiel      €   5,00  
Wieldop, rood met zeskant-profiel       €   2,00 
Wieldop, zwart bol         €   2,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wilt u onderdelen bestellen, stuurt u dan een email naar info@mammoetskelters.nl 

Voor meer informa6e: Tel. +31 (0)342 49 11 18 

Als we uw bestelling hebben ontvangen krijgt u van ons per email een factuur.  
Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verstuurd. 

Verzendkosten: 
Brievenbuspakket tot 2 Kg, max. dikte 30 mm, max. breedte 38 cm, Nederland  €   5,00 
Pakket tot 20 Kg, Nederland        €   8,00 
 
Brievenbuspakket tot 2 Kg, max. dikte 30 mm, max. breedte 38 cm, België  € 13,00 
Pakket tot 20 Kg, België         € 20,00 


