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Prijslijst 2022 v1.0

Ondanks onze uiterste zorg is alle informatie 

onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of 

tekst- en beeldfouten. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. Prijzen zijn incl. 21% 

BTW, af fabriek Alphen a/d Rijn. Alle voor- 

gaande prijslijsten zijn niet meer geldig. RVS is 

onderhevig aan prijsschommelingen, waardoor 

mogelijk toeslagen van kracht kunnen zijn.

Uw Vanclaes Dealer

Nu snel online jouw 
Vanclaes configureren

ULTRA LIGHT

STRONG AS STEEL

MODULAR BUILD

PREMIUM QUALITY

*Ook beschikbaar voor ongeremde trailer

Artikel 
nummer Ongeremd

Prijs excl. 
21% btw

Prijs incl. 
21% btw

401531 Nano coating enkel as trailer € 290,02 € 350,93

401614 Intake- en afstelpakket ongeremd € 437,68 € 529,59

401620 Poedercoating trailer tot 750 kg € 1.502,88 € 1.818,49

406040 3 jaar verlengde fabrieksgarantie € 61,94 € 74,95

Artikel 
nummer Geremd

Prijs excl. 
21% btw

Prijs incl. 
21% btw

401505 Reservewiel 13" op steun* € 178,24 € 215,67

401506 Reservewiel 14" op steun € 252,08 € 305,01

401508 Light Processor Plug&Play* € 167,69 € 202,91

401509 Glijplanken* € 142,38 € 172,28

401513 Elektrische lier incl accubak en accu, 2000 kg* € 1.327,81 € 1.606,65

401674 Afstandsbediening elektrische lier 2000 kg* € 125,50 € 151,86

401520 Elektrische lier incl accubak en accu, 3500 kg € 1.945,83 € 2.354,45

401521 Schijfremmen inclusief olielagers per aslijn € 1.502,88 € 1.818,49

401606 Alko Antislinger koppeling met slot (0-3000kg) € 595,88 € 721,01

401607 Alko Antislinger koppeling met slot (3000-3500kg) € 747,75 € 904,78

401608 Boat buckle incl. RVS bevestigingsmateriaal per stuk* € 105,19 € 127,28

401642 RVS loopplank tot 6 meter* € 585,34 € 708,26

401538 RVS loopplank vanaf 6 meter, per meter € 131,83 € 159,52

401516 Opstapje RVS met anti-slip* € 105,47 € 127,61

401537 Opstapje RVS met anti-slip boven het spatbord gemonteerd* € 152,93 € 185,04

601888 V-invaar ten behoeve van sloep € 302,40 € 365,90

401522 Spoelsysteem 1 as bij trommelrem € 184,56 € 223,32

401523 Spoelsysteem 2 as bij trommelrem € 316,40 € 382,84

401524 Spoelsysteem 3 as bij trommelrem € 395,49 € 478,55

401526 Aluminium velgen, per band/wiel combinatie* € 142,38 € 172,28

401601 Double Lock kettingslot 200 (SCM goedgekeurd)* € 168,69 € 204,12

401769 Double Lock Buffalo Red wielklem (SCM goedgekeurd)* € 147,60 € 178,59

401546 Double Lock Fixed Lock disselslot (SCM goedgekeurd) € 258,39 € 312,65

401604 Kunststof opbergbox met houder* € 157,14 € 190,14

401609 Polyester zeilkist wit incl. beslag 4600 x 371 x 365 € 1.661,08 € 2.009,90

401605 Spanband 50 mm met haak* € 47,47 € 57,43

401610 Wielkegset inclusief houders* € 47,47 € 57,43

401611 Bandenspanning monitor system 1 as* € 220,43 € 266,72

401612 Bandenspanning monitor system 2 as € 315,34 € 381,56

401613 Bandenspanning monitor system 3 as € 420,81 € 509,18

401517 RVS sjoroog inclusief bevestigingsmateriaal* € 41,14 € 49,78

401531 Nano coating 1-as trailer € 290,03 € 350,94

401532 Nano coating 2-as trailer € 395,49 € 478,55

401533 Nano coating 3-as trailer € 500,96 € 606,16

401671 Dynamische LED verlichting € 323,77 € 391,77

401675 Wegschuifbare verlichtingsbalken* € 258,39 € 312,65

401615 Intake- en afstelpakket 1 as € 553,69 € 669,97

401616 Intake- en afstelpakket 2 en 3 as € 789,93 € 955,82

401570 Tempo 100 € 205,65 € 248,84

401669 Set opdraaistempels* € 348,03 € 421,11

401667 Set beschermkappen driehoek/vierkante verlichting* € 131,83 € 159,52

401668 Set beschermkappen Dynamische verlichting € 133,04 € 160,98

401621 Poedercoating trailer tot 1800 kg € 1.766,53 € 2.137,51

401622 Poedercoating trailer tot 2750 kg € 2.104,03 € 2.545,88

401623 Poedercoating trailer tot 3500 kg € 2.557,53 € 3.094,61

5090000075 Drijvende centreerpalen € 317,38 € 384,03

406041 3 jaar verlengde fabrieksgarantie 1-as geremd € 106,61 € 129,00

406042 3 jaar verlengde fabrieksgarantie 2-as geremd € 189,26 € 229,00

406043 3 jaar verlengde fabrieksgarantie 3-as geremd € 271,90 € 329,00


