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 מחירון מייצג לאבזרים מיוחדים ברכב לאבזרים מיוחדים
 
 

 מחיר ממוצע בדולרים :האבזרשם :מערכת קוד 

 :מ"ללא מע

 4,347 בידוד וציפוי גג מוגבה +הגבהת גג הרכב 1

 2,468 הגבהת משקוף ודלת צד 2

 1,123 ציפוי תקרה 3

 1,529 דפנות דיפון  4

 1,042 פתיחת חלונות רגילים  5

 1,493 חת חלונות גדולים פתי 6

 710 רצפת עץ וציפוי נגד החלקה 7

 518 שינוי מבנה רצפת הרכב בעמדת נהיגה 8

 3,635 בהפעלה חשמלית, רצפה ניידת בעמדת נהיגה 9

 8,604 הנמכת רצפה   10

 6,544 פנימיתמעלית  11

 RICON " 6,164"מעלית צד עם מהלך סיבובי  311

 11,475 ) גרמניה  (F.M.Aמעלית תחתית תוצרת   12

 6,697 מעלית ואן גייטר   13

 6,511 "בראון"-מעלית ניצבת עם מהלך אנכי 14

 6,191 "בראון"מעלית צד עם מהלך סיבובי  314

 12,160 חיצוניתמעלית   15

 2,144 מדרגה חשמלית לוואן  16

 1,175 פתיחת דלת צד בהפעלה חשמלית 17

 1,674  מנועים2+חשמליתפתיחת דלת צד בהפעלה  317

 1,698 40/60פתיחת דלתות צד כנפיים   18

 422 שלט רחוק להפעלת דלת ומעלית  19

 825 הסעה-נועל מכני לכסא גלגלים בעמדת נהיגה 20

 1,313 נועל חשמלי לכסא גלגלים בעמדת נהיגה   21

 1,682  "לוק-אז" ההסע/מלי לכסא גלגלים בעמדת נהיגהנועל חש  22

 551 )בזמן נהיגת המוגבל(נועל כסא גלגלים ריק   23

 590 ד'נועל כסא גלגלים בעמדת הסעה דגם רצ  24

 694  בעמדת הסעה או מיטהנועל כסא גלגלים  25

 261 טרוורסה לכסא גלגלים  26

 615 כרית ראש להגנת העורף בכיוונון ידני  27

 980 כרית ראש להגנת העורף בכיוונון חשמלי  28
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 מחיר ממוצע בדולרים :האבזרשם :מערכת קוד 

 :מ"ללא מע

 1,344  מתגי הפעלה3+כרית ראש להגנת העורף בכיוונון חשמלי  29

 781 סורק הילוכים חשמלי  30

 1,889 סורק הילוכים ממוחשב  31

 784 בלימה/האצה, מנגנון יד מלא  32

 BREM 744בלם ליד ימין /מנגנון גז  33

 198 ידית בהתאמה אישית למנגנון יד  34

 90 צופר על מנגנון יד   35

 245 איתותים על מנגנון יד  36

 529 תהסבת מושב נהג מקורי לנייד עם גלגליו  37

 871 נוסע/מנגנון מכני לסבוב כסא נהג  38

 2,439  מצבים6 -הפעלה חשמלית ל, למושב נהג מקוריבסיס   39

 594  כולל חיבור כרית אווירהארכת מוט ההגה  40

 301 ההגהגלגל הגה בקוטר קטן מותאם להארכת מוט   41

 189 מוט אחיזה לרוחב ההגה  42

 376 מתאם לכרית אויר על גלגל ההגה בגין הארכת מוט ההגה  43

 866 להפעלה בכח מופחת, ריכוך הגה כח  44

 3,791 הגה אופקי   45

 21,563 הגה חשמלי   46

 1,517  ")ראלי"-ב (שינוי זוית ההגה בהפעלה חשמלית  47

 1,304 )קבוע(שינוי זוית ההגה   48

 643 ריכוך בלם להפעלה בכח מופחת   49

 1,679 ריכוך בלם הידראולי   50

 677 .בלם חניה בהפעלה חשמלית  51

 289  פרוק מהיר-מאיץ בצד שמאל של הבלם   52

 60 הגהה פין על גלגל/תפוח  53

 1,679  פונקציות4עם הגה ה פין על גלגל/תפוח 353

 293 התאמת חגורת בטיחות בעמדת נהיגה ללא עמוד  54

 213 חגורת בטיחות בעמדת הסעה  55

 190  מצבים6חגורת בטיחות לכסא   56

 534  נקודות עגינה4 -רתמת חזה   57

 173 נקודת הפעלה חשמלית בודדת  58

 1,537  פונקציות6לוח פיקוד אלקטרוני   59

 2,043 ת פונקציו12לוח פיקוד אלקטרוני   60
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 מחיר ממוצע בדולרים :האבזרשם :מערכת קוד 

 :מ"ללא מע

 2,764  פונקציות18לוח פיקוד   61

 3,271  פונקציות24לוח פיקוד אלקטרוני    62

 EMC 8,124 פונקציות 30לוח פיקוד   63

 590 העתקת מפסק מתנע ללוח פיקוד 64

 1,040  פונקציות4מערכת מתגי מרפק   65

 304 מפסק מרפק  66

 571 מצבר חרום ומערכת טעינה אוטומטית  67

 169 העתקת מיקום מחשב הרכב  68

 478 העתקת ספסל מקורי לאחור  69

 124 על מנגנון יד מלאמזלג /פין לכפפה  70

 124 על גלגל ההגהמזלג /פין לכפפה  71

 224  מנגנון יד מלא/ פינים על גלגל ההגה3התקן   72

 999  מראות צד בכיוונון חשמלי2  73

 39,845 ב" ארהסטיק חשמלי-וי'ג  74

 19,300  פעולות2סטיק  הדראולי אנגליה -וי'ג  75

 34,438  פעולות4סטיק הדראולי אנגליה -וי'ג  76

 2,424 ) פונקציות8(סטיק -וי' המותאם לגEMCפנל הפעלה  של   77

 1,318 סטיק-וי' מותאם לגEMCבלם חניה חברת   78

 1,923 סורק הילוכים ממוחשב   79

 5,733 סטיק-י'לגומערכת הפעלה קולית   80

 2,796 מנגנון אלקטרוני להפעלה ידנית של מערכת האצה  81

 2,552 .מנגנון אלקטרוני להפעלה ידנית של מערכת בלם  82

 11,780 אצה המערכת+טרוני להפעלה ידנית של מערכת בלםמנגנון אלק 83

 1,394 .האצה+ בלםת מערכתמצבר גיבוי למנגנון אלקטרוני להפעל  84

85  
מתאם בין מנגנון אלקטרוני להפעלה ידנית של מערכת 

 האצה לבין בלם חניה אלקטרוני+בלם
467 

 2,022 מנוע עזר להיגוי וחניות  86

 422 מערכת פיקוד אלקטרוני לאיתות  87

 147 ידית אחיזה  88

 174 ידית לפתיחת דלת מבפנים  89

 245 משענת יד בהתאמה אישית  90

 454 פיברגלסתיקוני פחחות ו  91

 184 הארכת ידית הילוכים בהתאמה אישית  92
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 מחיר ממוצע בדולרים :האבזרשם :מערכת קוד 

 :מ"ללא מע

 115 הארכה למפתח התנעה בהתאמה אישית  93

 185 הגבהת עץ לרגליים בהתאמה אישית  94

 2,227 מערכת פיקוד אלקטרוני למזגן  95

 1,793 מזגן מפוצל בוואן  96

 676 הפעלה חשמלית לסך שמש  97

 264 "יטוו"העברת מצבר ברכב מסוג   98

 1,903 "ויטו"התאמת עמדת נהיגה ב 99

 1,110 "ויטו"עבודות חשמל עקב התאמת עמדת נהיגה ב 100

 139 מנגנון יד/טבעת על ההגה 101

 102  מפסק מזגןעתקתה 102

 3,950 מערכת גיבוי להגה ובלמים 418

 3,950 מערכת גיבוי להגה 419

 1,970 מערכת גיבוי לבלמים 420

 


