
מחירון א.ג נגררים בס"ד
מרץ 2022

 גרורי סוסים ועבודה

 קראונים גרמניים

 קראונים צרפתיים



בס"ד

   

תוכן עניינים
עמוד: לשימוש פנימי: תאור

2 — תוכן עניינים

3 3 - א.ג נגררים נגרר פתוח ללא בלמים סרן 1

4 4 - א.ג נגררים נגרר סגור  מפנל מבודד ללא בלמים סרן 1

5 5 - א.ג נגררים נגרר פתוח עם בלמים סרן 1

6 6 - א.ג נגררים נגרר סגור מפנל מבודד עם בלמים סרן 1

7 7 - א.ג נגררים נגרר פתוח  2 סרנים

8 9 - א.ג נגררים נגרר סגור מפנל מבודד 2 סרנים

9 9 - א.ג נגררים נגרר לבובקט וכלי צמה 

10-12 10 - אקסטרים נגררים מיוחדים לפי הזמנה

13 13 - אקסטרים נגרר IFOR WILLIAMS אנגליה – 
בובקט/הייבר/הובלת רכב

עמוד: לשימוש פנימי: תאור

14 14 - אקסטרים קרונות סוסים - IFOR WILLIAMS אנגליה

15 15 - א.ג נגררים נגרר עבודה / גנרטור / תאורה / משאבה

16 16 - א.ג נגררים נגרר מיכל מים וביובית לטרקטור

17 17 - אקסטרים נגרר רכין (הייבר) לטרקטור

18 18 - אקסטרים נגרר פתוח לטרקטור

19 19 - א.ג נגררים נגרר עוקב מים לשתייה  נגרר דלק 

20 20 - גרובר  TRIGANO קראוונים תוצרת -  Sterckeman
צרפת

21 20 - גרובר  KNAUS קראוונים תוצרת -  Weinsberg 
גרמניה

22 16 - א.ג נגררים תוספות לנגררים חדשים

23-24 23 - א.ג נגררים מחירון תיקונים

25 25 - א.ג נגררים נעילות לנגררים וקראונים



בס"ד

נגרר פתוח ללא בלמים – סרן אחד

300/129 275/140 250/150 250/130 225/130 200/130
לרכב במשקל 

כולל או לפי 
תנאי הרישיון

דגם / משקל

₪ 6,200 ₪ 5,800 ₪ 5,300 ₪ 5,300 1535 ק"ג YG501

₪ 6,700 ₪ 6,500  ₪ 6,200
* ₪ 7,000 ₪ 5,800 ₪ 5,300 ₪ 5,300 1840 ק"ג YG601

₪ 6,700 ₪ 6,500 ₪ 6,200
* ₪ 7,000 ₪ 5,800 ₪ 5,300 ₪ 5,300 2300 ק"ג YG751

תוספת לגלגלים מלמטה*

תוספת בתשלום:         סולמות ורשת(גובה 130 ס"מ)................1,000 ₪ 
                                תוספת לדלת אחורית ורשת ................... ...700 ₪ 

עמוד  3
מק"ט 3 -  א.ג נגררים

  המפרט שלנו כולל:

רגל חניה קופצת ✓
רגל ייצוב אחורית✓
כף ריתום מחוזקת ✓
✓ LED תאורת
מייוצר מפח מגלוון✓
גלגל חלופי✓
מפתח צלב✓
שרשראות ✓

מחוסמות
מעקה על הדלתות✓

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



בס"ד

נגרר סגור מפנל מבודד  ללא בלמים –  סרן אחד
250/150 250/130 200/130

לרכב במשקל כולל 
או לפי תנאי 

הרישיון

דגם/ משקל

₪ 8,500 ₪ 8,200 ₪  7,600 1535 ק"ג YG501

₪ 8,500 ₪ 8,200 ₪ 7,600 1840 ק"ג YG601

₪ 8,500 ₪ 8,200 ₪ 7,600 2300 ק"ג YG751

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח

*גובה פנימי 145  ס"מ

עמוד  4
מק"ט 4 - א.ג נגררים

  המפרט שלנו כולל:
רגל חניה קופצת✓
רגל ייצוב אחורית✓
כף ריתום מחוזקת✓
✓LED תאורת 
 קירות וגג מפאנל מבודד✓
 גלגל חלופי ✓
מפתח צלב✓
 שרשראות מחוסמות✓
 כיסוי זפת בגג✓



בס"ד

נגרר פתוח עם בלמים – סרן אחד
400/200 325/170

300/180 300/150 275/140 250/150 250/130 200/130
לרכב במשקל 
כולל או לפי 
תנאי הרישיון

משקל

₪ 8,900 ₪ 8,700 ₪ 8,300 ₪  7,800 1260 ק"ג
1440 ק"ג

YG601B
YG750B

₪ 9,100  ₪ 9,100 ₪ 8,900 ₪ 8,500 ₪ 8,000
1930 ק"ג
2026 ק"ג
2124 ק"ג

YG1000
YG1050
YG1100

₪ 9,300 ₪ 9,300 ₪ 8,900 ₪ 8,500 ₪ 8,000 2412 ק"ג YG1250

₪ 11,000 ₪ 10,000 ₪ 9,400 ₪ 9,000 ₪ 8,400 2496 ק"ג YG1301

₪ 13,500  ₪ 12,000 ₪ 9,700 ₪ 9,500 2880 ק"ג YG1501

₪ 18,000 ₪ 17,000 ₪ 15,500 ₪ 13,400 ₪ 12,900 3741 ק"ג YG1801

     תוספת בתשלום: 
סולמות ורשת(גובה 130 ס"מ)...............1,000 ₪

תוספת לדלת אחורית ורשת ......................700 ₪ 

עמוד  5
מק"ט 5 - א.ג נגררים

  המפרט שלנו כולל:

רגל חניה קופצת ✓
רגל ייצוב אחורית✓
כף ריתום מחוזקת ✓
✓ LED תאורת
מייוצר מפח מגלוון✓
גלגל חלופי✓
מפתח צלב✓
שרשראות ✓

מחוסמות
מעקה על הדלתות✓

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



בס"ד

נגרר סגור מבודד עם בלמים – סרן אחד

400/200 325/170 300/180 300/150 275/140 250/150 250/130 200/130
לרכב במשקל 
כולל או לפי 
תנאי הרישיון

דגם / משקל

200 ס"מ 200 ס"מ 200 ס"מ 200 ס"מ 150 ס"מ 150 ס"מ 150 ס"מ 150 ס"מ  גובה פנימי

₪ 11,000 ₪ 10,800 ₪  10,500 ₪ 10,000 1260 ק"ג
1440 ק"ג

YG601B
 YG751B

₪ 12,300 ₪ 11,700 ₪ 11,500 ₪ 11,000 ₪ 10,500

1820 ק"ג
1930 ק"ג
2026 ק"ג
2124ק"ג

YG951
 YG1000
 YG1050
 YG1100

₪ 12,600 ₪ 11,700 ₪ 11,300 ₪ 11,300 2300 ק"ג 10,500 ₪
 2412 ק"ג

YG1201
 YG1251

₪ 14,500 ₪ 14,000 ₪ 13,500 ₪ 12,800 ₪ 12,300 ₪ 11,800 2496 ק"ג  YG1301  

₪ 15,500 ₪  14,500 ₪ 14,000 ₪ 13,300 ₪ 12,300 ₪ 1,2000 YG 1501 2880 ק"ג

₪ 20,500 ₪ 19,500 ₪  18,500 ₪ 17,500 3480 ק"ג YG1801

עמוד  6
מק"ט 6 - א.ג נגררים

  המפרט שלנו כולל:
רגל חניה קופצת✓
רגל ייצוב אחורית✓
כף ריתום מחוזקת✓
✓LED תאורת 
 קירות וגג מפאנל מבודד✓
 גלגל חלופי, ומפתח צלב✓
 שרשראות מחוסמות✓
 כיסוי זפת בגג✓

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



בס"ד

נגרר פתוח 2 סרנים
475/180
500/210 400/200 350/160 325/170 300/160

300/180 300/150
לרכב במשקל 
כולל או לפי 
תנאי הרישיון

דגם / משקל

₪ 12,300 ₪ 11,000 2300 ק"ג YG1250

₪ 13,000 ₪ 12,700 ₪ 12,300 ₪ 11,000 2496 ק"ג
2880 ק"ג

YG1302
YG1502

₪ 23,000 ₪ 21,000 ₪ 18,000 ₪ 17,500 ₪ 17,000 ₪ 17,000
3840 ק"ג
4800 ק"ג
4921 ק"ג

YG2002
YG2500
 YG2550

 ₪ 25,000  ₪ 23,000  ₪  19,000  ₪ 185,00  ₪ 18,000  ₪ 18,000
5760 ק"ג
6144 ק"ג
6720 ק"ג

YG3002
YG3202
YG3500

עמוד  7
מק"ט 7 - א.ג נגררים

  המפרט שלנו כולל:

רגל חניה קופצת ✓
רגל ייצוב אחורית✓
כף ריתום מחוזקת ✓
✓ LED תאורת
מייוצר מפח מגלוון✓
גלגל חלופי✓
מפתח צלב✓
שרשראות ✓

מחוסמות
מעקה על הדלתות✓

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



בס"ד

נגרר סגור מפנל מבודד 2 סרנים
475/180
500/210 400/200 350/160 325/170 300/180 300/150

לרכב במשקל 
כולל או לפי 
תנאי הרישיון

דגם / משקל

₪ 15,000 2300 ק"ג YG1250

₪ 18,000 ₪ 17,600 ₪ 17,000 ₪ 16,500 2496 ק"ג
2880 ק"ג

YG1302
YG1500
YG1502

₪ 29,000 ₪ 25,000 ₪ 23,000 ₪ 22,000 ₪ 21,000 ₪ 20,000
3840 ק"ג
4880 ק"ג
4921 ק"ג

YG2002
YG2500
YG2550

 ₪ 33,000 ₪ 29,000 ₪ 28,000 ₪ 27,000 ₪ 26,000 ₪ 25,000
3990 ק"ג
6144 ק"ג
6720 ק"ג

YG3002
YG3202
YG3502

עמוד  8
מק"ט 8 - א.ג נגררים

  המפרט שלנו כולל:
רגל חניה קופצת✓
רגל ייצוב אחורית✓
כף ריתום מחוזקת✓
✓LED תאורת 
 קירות וגג מפאנל ✓

מבודד
 גלגל חלופי, ומפתח ✓

צלב
 שרשראות מחוסמות✓
 כיסוי זפת בגג✓

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



מחיר מידות לרכב במשקל כולל או לפי 
תנאי הרישיון דגם / משקל

 ₪ 22,500 400/180
4921 ק"ג
 5760 ק"ג
6755 ק"ג

YG2500
YG3000D
YG3500D

       2  רגלי ייצוב ✓
רגל חניה "מריו" - כבדה✓
ריצפת פח מרוג✓

נגרר לבובקט או כלי צמ"ה

מגלשיים מתכווננים✓
דפנות סגורות✓
טבעות קשירה ✓

בס"ד

עמוד  9
מק"ט 9 - א.ג נגררים

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



נגררים מיוחדים לפי הזמנה בס"ד

תכנון בהתאמה אישית -  להצעת מחיר יש לתאם פגישה.

עמוד  10
מק"ט 10 - א.ג אקסטרים

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



נגררים מיוחדים לפי הזמנה
בס"ד

תכנון בהתאמה אישית -  להצעת מחיר יש לתאם פגישה.

עמוד  11
מק"ט 10 - א.ג אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



נגררים מיוחדים לפי הזמנה בס"ד

תכנון בהתאמה אישית -  להצעת מחיר יש לתאם פגישה.

עמוד  12
מק"ט 10 - א.ג אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



מחיר
תוספות 
כלולות 
במחיר

משקל 
עצמי מידות לרכב במשקל כולל או 

לפי תנאי הרישיון משקל דגם 

₪ 28,000 מגלשיים 
HD 735 ק"ג 430/200 6755  ק"ג 3500 ק"ג LM146G

גרור פתוח

₪ 24,500
דלת רמפה

670 ק"ג 305/162 5760 ק"ג 
 6755 ק"ג

3000 ק"ג 
3500 ק"ג 

GH1054
גרור לבובקט/צמ"ה

₪ 27,000
דלת רמפה

795 ק"ג 366/184 6755 ק"ג 3500 ק"ג GX126
גרור לבובקט/ צמ"ה

₪ 15,500
מגלשיים

400 ק"ג 400/184 2688 ק"ג 1400 ק"ג CT136SA
גרור להובלת רכב

₪ 36,000

מצבר
ריצפת אלומניום

מגלשיים 
מתכווננים

דפנות סגורות 
ומתפרקות

טבעות 
קשירה 

990 ק"ג 360/200 5760 ק"ג 
6755 ק"ג

3000 ק"ג 
3500 ק"ג

TT3621
גרור הייבר/רכין

IFOR WILLIAMS אנגליה - בובקט/הייבר/הובלת רכב
בס"ד

CT136SAGX126

LM146G

TT3621

GH1054

עמוד  13
מק"ט 13- א.ג אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



קרונות סוסים- IFOR WILLIAMS  אנגליה בס"ד

מספר סוסים 
מקסימלי תוספות כלולות במחיר: מחיר לרכב במשקל כולל או 

לפי תנאי הרישיון משקל כולל דגם

2

תא אוכפים, חלונות עליונים 
וריצפת אלומניום.  3840 ק"ג 43,000 ₪ 2000 ק"ג HB506

2

כולל תא אוכפים ו 2 חלונות גדולים 
וחלון קידמי מזכוכית, דפנות 

אלומניום, דלת רמפה 2 מצבים 
וגלגלי מגנזיום

₪ 51,000 3840/2880 ק"ג 2000/1500 ק"ג HBX506

2

כולל: תא אוכפים, 2 חלונות גדולים, 
חלון קידמי מזכוכית, דפנות 

אלומניום, דלת רמפה 2 מצבים 
וגלגלי מגנזיום

₪ 54,000 3840 ק"ג 2700 ק"ג HBX511 

4/5 פתחי איוורור, חלון קידמי רשת עם 
מכסה

₪ 52,000 6750 ק"ג 3500 ק"ג TA510G

4/5 כולל כונס רוח ₪ 72,000 6750 ק"ג 3500 ק"ג HB 610

HB610HB 506
HBX 506/511

TA 510G
עמוד  14

מק"ט 14- א.ג אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ
** ט.ל.ח



בס"ד

  גרור גנרטור/עבודה נייד

תיאור מחיר
לרכב במשקל כולל 

או לפי תנאי 
הרישיון

דגם / משקל

גנרטור ₪ 20,000 4440 ק"ג YG2302G

     * כל המחירים אינם כוללים מע"מ.
   ** תוספות בדף מספר 21.
  *** כולל בדיקת חשמלאי.

**** ניתן לייצר גרורי עבודה בהזמנה מיוחדת – כולל אב טיפוס.

 גרור משאבת מים / מדחס אויר
מחיר לרכב במשקל כולל 

או לפי תנאי 
הרישיון

דגם / משקל

₪ 20,000 5184 ק"ג YG2700W

נגרר עבודה / משאבה / גנראטור / תאורה

עמוד  15
מק"ט 15- א.ג נגררים

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח
**** כולל בדיקת חשמלאי

***** ניתן לייצר גרורי עבודה בהזמנה מיוחדת – כולל אב טיפוס



בס"ד

נגרר מיכל מים וביובית לטרקטור

קבוצה נפח 
המיכל מחיר משקל דגם

2 3000 ליטר ₪ 23,000 4000 ק"ג מיכל מים

3 5000 ליטר ₪ 28,000 7500 ק"ג מיכל מים

3 5000 ליטר ₪ 53,000 7500 ק"ג ביביות

עמוד  16
מק"ט 16- אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



בס"ד

גרור הייבר / רכין 
4000 ק"ג לטרקטור 

קבוצה 2
מחיר גובה דלתות  מידות

₪ 26,000

40 ס"מ

300/200

₪ 28,000 350/200

₪ 30,000 400/200

₪ 31,000

100 ס"מ 

300/200

₪ 33,000 350/200

₪ 35,000 400/200

נגרר רכין ( הייבר)

גרור הייבר / רכין 
 7500 ק"ג לטרקטור 

קבוצה 3
מחיר גובה דלתות מידות

₪ 35,000

40 ס"מ

300/200

₪ 37,000 350/200

₪ 39,000 400/200

₪ 40,000 450/200

₪ 42,000 500/200

₪ 38,000

100 ס"מ

300/200

₪ 41,000 350/200

₪ 43,000 400/200

₪ 46,000 450/200

₪ 50,000 500/200

עמוד  17
מק"ט 17- אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



בס"ד

גרור פתוח לטרקטור קבוצה 2
 4000 ק"ג

מחיר מידות

₪ 22,000 300/200

₪ 24,000 350/200

₪ 26,000 400/200

גרור פתוח לטרקטור קבוצה 3
 7500 ק"ג

מחיר מידות

₪ 28,000 300/200

₪ 30,000 350/200

₪ 33,000 400/200

₪ 36,500 450/200

₪ 40,000 500/200

נגרר פתוח לטרקטור

      *אופציה לדפנות פח נפתחות ו/או 
   סולמות בתוספת תשלום

**התמונות להמחשה בלבד

***המחיר אינו כולל גלגל רזרבי

עמוד  18
מק"ט 18- א.ג אקסטרים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



נגרר מים לשתיה ומיכל סולר בס"ד

 נגרר מיכל מים - 1000 ליטר
(עם תקן אגף המים)

מחיר מידות לרכב במשקל כולל או 
לפי תנאי הרישיון

דגם / משקל

₪ 14,500 175/130 2592 ק"ג YG1351W

נגרר מיכל סולר - 999 ליטר
מחיר מידות לרכב במשקל 

כולל או לפי 
תנאי הרישיון

דגם / משקל

₪ 23,000 200/150 2880 ק"ג YG1501F

עמוד  19
מק"ט 19- א.ג נגררים

* תוספות לנגררים ראה דף 21
** המחיר אינו כולל מע"מ

*** ט.ל.ח



 Sterckeman קראונים תוצרת TRIGANO צרפת
בס"ד

מחיר מספר מיטות משקל כולל דגם

₪ 96,000 3 1100 ק"ג Easy 390CP

₪  98,000 3 1100 ק"ג Easy 420CP

₪ 110,000 5/6 1200 ק"ג Easy 496PE

 ₪ 135,000 5-6 1500 ק"ג Evolution 496PE

 ₪ 164,000 5-6 1500 ק"ג Evolution 580PE

עמוד  20
מק"ט 20- גרובר * המחיר כולל מע"מ

** ט.ל.ח



Weinsberg  קראונים תוצרת KNAUS גרמניה
בס"ד

מחיר מספר מיטות משקל כולל דגם

₪ 103,000 3 1100 ק"ג 390QD

₪ 103,000 3 1100 ק"ג 420QD

₪ 115,000 4 1200 ק"ג 450FU

₪ 121,000 5/6 1300 ק"ג 500FDK

 ₪ 129,000 6-7 1500 ק"ג 550QDK

 ₪ 145,000 6-7 1500 ק"ג  550UK

עמוד  21
מק"ט 21- גרובר

 קראונים גרמניים

* המחיר כולל מע"מ
** ט.ל.ח



₪ 120 טבעת קשירה 

₪ 200 רגל ייצוב (צינור)

₪ 500 רגל ייצוב גיר צד

₪ 900 דלת חצי רמפה פרופילים

 ₪ 1,200 דלת כניסה (בגרור סגור או רשת )

 ₪ 2,500-1,500 דלת רמפה עם קפיצים ורתק

₪ 5,500-4,000 דלת בוכנות כלפי מעלה

 ₪  900 דלת אחורית לנגרר עם רשת

₪ 500 תוספסת לסרן מחוזק ללא בלמים

תוספות לנגררים חדשים בס"ד

*המחיר ליחידה.

 ₪ 3,500-1,500 קונסטרוקציה לברזנט

 ₪ 500 מעקה על הדלתות (10ס"מ )

 ₪ 1,000 סולמות ורשת בגובה 130 ס"מ (פנימי)

₪ 1,500-1000 גגון

 ₪ 850 סולם עלייה

 ₪ 500 מיכל מים 25  ליטר+ סבוניה

 ₪ 1,500-800 ארגז כלים

₪ 200 תוספת לצמיג מחוזק

₪ 300 תוספת לגלגל קומפלט גדול (לפי הוראות רישוי) 

עמוד  22
מק"ט 22- א.ג נגררים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



 ₪ 1,500 פושפול עד 2000 ק"ג

 ₪ 2,500 פושפול עד 3000 ק"ג

 ₪ 2,900 פושפול עד 3,500 ק"ג

 ₪ 1,400 החלפת סרן 750 ק"ג ללא 
בילום

 ₪ 1,700 החלפת סרן 1,300 ק"ג ללא 
בילום

 ₪ 1,900 החלפת סרן 1,000 ק"ג כולל 
בילום

 ₪ 2,200 החלפת סרן 1,350 ק"ג כולל 
בילום

 ₪ 3,500 החלפת סרן 1,800 ק"ג כולל 
בילום

 ₪ 6,000 החלפת סרן 1800 ק"ג לקראון 

 ₪ 1,100 החלפת דרם לגרור עם בלמים

 ₪ 450 החלפת מיסב

 ₪ 300 כף ריתום מחוזקת  750 ק"ג  - 
גרור ללא בלמים

 ₪ 600 כף ריתום לפושפול  עד 2000 ק"ג 
- גרור עם בלמים

 ₪ 700 כף ריתום לפושפול עד 3500 ק"ג 
- גרור עם בלמים

₪ 400 ( 500N-1000 N)| בוכנה לדת צד

 ₪ 700 בוכנה לפושפול

 ₪  300 גרמושקה לפושפול

 ₪ 150 כבל חרום

 ₪ 350 כבל ברקס לסרן -  מחיר ליחידה

 ₪ 1,000 חריטת 2 דרמים בסרן

 ₪ 850 החלפת בלמים לסרן (ללא חריטה)

 ₪ 150 גלגל לרגל חניה

 ₪  200 רגל חניה קטנה עם גלגל

 ₪  450 רגל חניה גדולה עם גלגל

 ₪  660 רגל חניה HD עם גלגל

 ₪  700 רגל חקלאית "מריו" עם פלטה

 ₪ 150 לוחות זוהרים

 ₪  20 מחזיר אור מרובע

 ₪ 50 משולשים (מחיר לזוג)

 ₪ 250 ידית נעילה לנגרר גדול

 ₪ 200 ידית נעילה לנגרר קטן

 ₪ 350-500 כנף לגרור 1 סרן 
1 יח' / 2 יח'

 ₪ 800-500 כנף לגרור 2 סרנים
1 יח' /  2 יח'

 ₪ 150 שרשרת + שאקלים

 ₪ 800 - 550 כננת קטנה/כננת גדולה (ידנית)

 ₪ 70 רצועת קשירה (ראצ'ט)

 ₪ 600 העברת טסט+אגרה

₪ 400 אישור נק' עגינה ללא התקנה

₪ 90 התקנת פס קישרה ( למטר )

₪ 150 התקנת טבעת שקועה

מחירון תיקונים
בס"ד

*המחיר ליחידה.

עמוד  23
מק"ט 23- א.ג נגררים * המחיר אינו כולל מע"מ

** ט.ל.ח



₪ 250 צמיג 155/13
₪ 370 קומפלט 155/13
₪ 300 צמיג 165/13
₪ 400 קומפלט 165/13
₪ 430 צמיג 155/70/12
₪ 550 קומפלט 155/70/12
₪ 600 צמיג 195/55/10
₪ 750 קומפלט 195/55/10
₪ 340 צמיג 185/14
₪ 470 קומפלט 185/14
₪ 350 צמיג 195/14
₪ 560 קומפלט 195/14
₪ 300 ג'נט 10"
 ₪ 300 ג'נט 12"
₪ 200 ג'נט 13"
₪ 340 ג'נט 14"

מחירון תיקונים - צמיגים וחשמל

החלפת תקע לנגרר 300 ₪ 

₪ 400 החלפת שקע לרכב (לא כולל 
עבודת חיווט)

₪ 400 פאנל אורות פריק

₪ 600  LED מערכת חשמל + פנסים 
כולל התקנה

₪ 250 תאורה פנימית

₪ 250 פנס קומפלט

₪ 100 מתאם 13/7 - 7/13

₪ 1,000 ראש חכם לרכב– כולל עבודה

₪ 500-350 תיקון חשמל בנגרר

₪ 200 תקע לנגרר

בס"ד

עמוד  24
מק"ט 23- א.ג נגררים

*המחיר ליחידה.

* המחיר אינו כולל מע"מ
** ט.ל.ח



סנדל מחוזק 
 ₪ 450

נעילה לכף ריתום(זהב)
 ₪ 200

מנעול לגלגל רזרבי
 ₪ 50

נעילה לכף ריתום(צהוב)
 ₪ 300

מנעול תלי 10
 ₪ 85

נעילה לכף ריתום כסף
 ₪ 100

שרשרת מחוסמת 
  350 ס"מ - 500 ₪ 
 700 ס"מ - 600 ₪ 

כולל מנעול

נעילה לכף ריתום (כספת)
 ₪ 300

 נעילותבס"ד

עמוד  25
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