
Serie Evolution
PRIJSLIJST INTERNATIONAL 01-01-2014

Leveringsprogramma

         AGRIA FORD MASSEY FERGUSON

         AGRIFULL FORDTSCHRISTT NEW HOLLAND

         BELARUS HÜRLIMANN RENAULT

         BARREIROS ISEKI SAME

         BRANSON JCB STEYR

         CARRARO JOHN DEERE TYM

         CASE KIOTI UNIVERSAL

         INTERNATIONAL KUBOTA UTB

         CLAAS LAMBORGHINI URSUS

         DAVID BROWN LANDINI VALMET-VALTRA

         DEUTZ-FAHR LG VTZ

         EBRO LTZ YANMAR

         FENDT Mc CORMICK ZETOR

         FIAT MAHINDRA

In deze prijslijst kunt u de meeste modellen vinden met de bijpassende voorlader. De genoemde prijzen zijn altijd inclusief de laderarm en de aanbouwdelen. 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal extra uitrustingen die als optie op de voorlader kunnen worden gekozen, deze worden ook in deze prijslijst vermeld. Alle 

genoemde prijzen zijn exclusief BTW, montage en bezorgkosten. Bezorgkosten bedragen €175,- per voorlader.

1. Dit bedrijf vergoed geen schade door toedoen van modificaties aan het product zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd bij Tenias.

2. Tenias behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving zijn producten te modificeren of de prijs te wijzigen, zonder dat daar verplichtingen uit voortvloeien.



Serie Evolution
VOORLADER BESTELLEN OF MEER INFORMATIE?

Tenias Nederland

T: +31 6420 66 479           Vulcanusweg 303

E: Info@tenias.nl 2624 AV  Delft

W: www.tenias.nl Nederland

EXTRA UITRUSTING

Hieronder kunt u kiezen uit een aantal extra uitrustingsmogelijkheden voor de Tenias voorladers. Voor een nadere toelichting hiervan 

verwijzen wij u naar de Tenias brochure.

Type

3e hydrauliekventiel € 503

Joystick bediening met afzonderlijk hydraulisch distributieblok € 993

Schokdemper (aanbevolen) € 374

 

Voor de bestelling van een voorlader kunt u het tractor merk, model en type voorlader doorgeven per mail. U krijgt dan een bestelformulier toegestuurd die u volledig 

ingevuld terugstuurt. U ontvangt dan een factuur met daarop de leveringsinformatie en een specificatie van het bestelde product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wilt u meer informatie over onze producten of heeft u technische vraag dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen en wij zullen uw vraag zo snel 

mogelijk behandelen.
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Type TE-7 TE-8 TE-9 TE-10 TE-20 TE-30 TE-40 Opmerkingen

574 ST - 584 ST - 585 ST € 6.335

574 DT - 584 DT - 585 DT € 6.661

644 ST -674 ST - 785 ST € 6.335

644 DT - 674 DT € 6.661

644 (French) € 6.661

685 € 6.661

743 € 6.661

744 ST - 744 DT € 6.335

745 € 6.661

785 DT € 6.661

795 DT € 6.661

885 ST € 6.335

885 DT € 6.661

946 ST - 1046 ST € 6.661

955 ST - 1055 ST € 6.661

956 ST - 1056 ST € 6.661

946 DT - 1046 DT € 7.627

955 DT - 1055 DT € 7.627

956 DT - 1056 DT € 7.627

1246 € 6.661

1255 AXL € 7.627

1455 € 7.627
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OPMERKINGEN

Opmerkingen

1. Specificeer de uitlaatpijp (van beneden naar 24. Specificeer het chassis type

     boven, van boven naar beden, zijkant) 26. Zwaardere voorlader kan gemonteerd worden als de tractor 

2. Vaste of neerklapbare safety bar        een fronthef heeft

4. Specificeer de wielmaten 28. Lichtere voorlader kan gemonteerd worden als er 320/70R24 

5. Specificeer het type vooras        banden op zitten

6. Specificeer of de trekker een geveerde vooras heeft 30. Verplichte montage bij de fabriek

9. Specificeer of de cabine origineel is 31. Supplement voor aanpassing uitlaat wordt bijgeleverd

10. Specificeer of de tractor een cabine of anti-dump 33. Rubber buis bijgeleverd voor verplaatsing oliefilter

      chassis heeft 34. Leiding met pluggen voor de verdeling van de olieretour bijgeleverd

13. Specificeer of de tractor een hulptank heeft 35. Speciale kruisstang boven

14. Koppeling 1150 42. Specificeer de breedte tussen de voorwielen

15. Specificeer het bouwjaar 60. Specificeer of het de tractor load sensing heeft

16. Specificeer of de trekker een originele fronthef heeft 61. Specificeer of de tractor een open of gesloten circuit heeft

18. Schokdemper is aanbevolen 62. Druk deksel nodig met een meerprijs van €120 

19. Schokdemper is verplicht 63. Specificeer of de tractor een originele fronthef heeft

21. Vaste of meedraaiende spatborden voorzijde 64. Specificeer of de tractor een premium uitvoering is

22. Specificeer het motortype 80. Verplicht om voor de Tenias Evolution serie te kiezen

23. Het gespecificeerde ladermodel kan gemonteerd 81. Specificeer of de tractor spatborden heeft

       worden zonder gewichten

In de prijslijst staan ook nummers vermeld onder het kopje opmerkingen. Deze nummers verwijzen naar een lijst met opmerkingen die  worden weergegeven op de 

laatste pagina van deze prijslijst. Deze opmerkingen zijn van belang bij het plaatsen van een bestelling, het gaat hierbij om extra informatie die nodig is om de juiste 

voorlader te leveren.




