
Frisian Motors BV
100% elektrische werk- en voertuigen
Prijslijst 2020 Rimmert FM-170 volledig

 

Prijzen zijn exclusief BTW. Geldig van 1 januari tot 31 december 2020. Tussentijdse prijswijzigingen en drukfouten onder
voorbehoud. Accessoire prijzen op basis van levering vanaf fabriek, accu prijzen zijn veelal dagprijzen met afwijkende garantie.
Standaard garantie 12 mnd tenzij anders vermeld. Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden, deze zijn

op verzoek kosteloos beschikbaar.
t +31 512 767 100 e info@frisianmotors.com w www.frisianmotors.com

Pagina 1/14

FM-NUMMER PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING PRIJS AFBEELDING

FM-170 Rimmert FM-170
elektrische zitmaaier

Standaard geleverd
met AGM
onderhoudsvrij
accupakket, circa 1 uur
maaitijd, incl 220v
lader (8 uur),
handleiding, 1 jaar
volledige garantie

6199,00

FMA-170020 FM-170 remklauw 62,30

FMA-170102 FM-170 hydraulische
leiding remsysteem links

20,52

FMA-170104 FM-170 hydraulische
leiding remsysteem rechts

22,22

FMA-170120 FM-170 olieleiding tbv
remsysteem

3,42
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FMA-170168 FM-170 mes tbv maaidek 19,21

FMA-170004 FM-170 torsieveer tbv
maaidek

2,00

FMA-170011 FM-170 hex bout M10 x
150 tbv zwenkwiel

0,60

FMA-170015 FM-170 sluitring tbv
zwenkwiel

0,06

FMA-170016 FM-170 moer voor hex
bout M16 tbv zwenkwiel

0,15

FMA-170013 FM-170 vetnippel tbv
zwenkwiel

0,44

FMA-170010 FM-170 zwenkwiel 42,00
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FMA-170014 FM-170 kogellager tbv
zwenkwiel

5,50

FMA-170012 FM-170 rollager tbv
zwenkwiel

12,00

FMA-170034 FM-170 PTO schakelaar
koppeling

20,80

FMA-170026 FM-170 messenadapter Prijs per stuk. 32,10

FMA-170029 FM-170 knop tbv rolbeugel 0,90

FMA-170030 FM-170 splitpin tbv
rolbeugel

0,60

FMA-170035 FM-170 schakelaar
snelheid

4,50
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FMA-170036 FM-170 schakelaar licht 4,50

FMA-170042 FM-170 zwenkwiel vork 26,64

FMA-170050 FM-170 lagerhuis voetstuk
tbv stuurinrichting

2,56

FMA-170055 FM-170 kogellager tbv
stuurinrichting

3,08

FMA-170057 FM-170 hendelscharnier
rechts tbv stuurinrichting

19,14

FMA-170063 FM-170 lagerhuis tbv
stuurinrichting

0,88

FMA-170074 FM-170 hendelscharnier
links tbv stuurinrichting

19,14
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FMA-170077 FM-170 ophangbeugel
maaidek

22,36

FMA-170083 FM-170 lift ketting
maaidek

12,60

FMA-170087 FM-170 schaar beugel
links tbv maaidek

5,12

FMA-170094 FM-170 lift hefboom
maaidek

10,18

FMA-170097 FM-170 stelplaat maaidek 4,20

FMA-170099 FM-170 schaar beugel
rechts tbv maaidek

6,16

FMA-170111 FM-170 rempedaal 22,19



Prijzen zijn exclusief BTW. Geldig van 1 januari tot 31 december 2020. Tussentijdse prijswijzigingen en drukfouten onder
voorbehoud. Accessoire prijzen op basis van levering vanaf fabriek, accu prijzen zijn veelal dagprijzen met afwijkende garantie.
Standaard garantie 12 mnd tenzij anders vermeld. Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden, deze zijn

op verzoek kosteloos beschikbaar.
t +31 512 767 100 e info@frisianmotors.com w www.frisianmotors.com

Pagina 6/14

FMA-170116 FM-170 parkeerhendel 3,24

FMA-170117 FM-170 parkeerhendel
beugel

9,99

FMA-170137 FM-170 stoel
assemblagerails

6,60

FMA-170141 FM-170 stoel veer 2,50

FMA-170143 FM-170 stoel vibratie
isolator

2,60

FMA-170187 FM-170 hex bout M12 x 70
tbv rolbeugel

2,60

FMA-170188 FM-170 borgpen tbv
rolbeugel

1,02
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FMA-170192 FM-170 kogellager tbv
accu

3,08

FMA-170203 FM-170 doorvoertule 1,02

FMA-170206 FM-170 vibratie isolator
tbv kabels

0,52

FMA-170007 FM-170 accumeter Inclusief
assemblagemateriaal.

69,30

FMA-170008 FM-170 wielmotor 608,00

FMA-170028 FM-170 maaidek motor 393,00

FMA-170031 FM-170 LED lamp 32,10
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FMA-170032 FM-170 controller voor
maaidek motor

189,30

FMA-170033 FM-170 controller voor
wielmotor

609,00

FMA-170052 FM-170 omvormer tbv
stuurinrichting

51,28

FMA-170054 FM-170 sensor voetstuk
tbv stuurinrichting

1,34

FMA-170171 FM-170 maaidek 42" 93,60

FMA-170209 FM-170 relais 5,12

FMA-170210 FM-170 zekeringhouder 5,12
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FMA-170211 FM-170 zekering 180A 3,42

FMA-170006 FM-170 contactslot 29,60

FMA-170212 FM-170 hoofdschakelaar 21,24

FMA-170003 FM-170 pedaalhoogte
versteller tbv maaidek

13,60

FMA-170005 FM-170 afsluitdop rubber
tbv handvat

0,50

FMA-170009 FM-170 band + velg 122,10

FMA-170017 FM-170 afsluitdop
kunststof tbv zwenkwiel

0,70
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FMA-170019 FM-170 lift lagerblok tbv
maaidek

1,40

FMA-170022 FM-170 afdekkap voor
batterij

68,10

FMA-170023 FM-170 paneel links 52,10

FMA-170024 FM-170 paneel rechts 52,10

FMA-170037 FM-170 chassis 650,08

FMA-170073 FM-170 stuurhendel rechts 6,84

FMA-170075 FM-170 stuurhendel links 6,84
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FMA-170107 FM-170 beugel
remsysteem rechts

9,30

FMA-170113 FM-170 beugel
remsysteem links

6,80

FMA-170124 FM-170 oliereservoir tbv
remsysteem

10,26

FMA-170018 FM-170 handvat
schuimrubber

2,00

FMA-170125 FM-170 voetsteunplaat 10,26

FMA-170129 FM-170 voetsteun 10,94

FMA-170132 FM-170 stoel schild 17,00
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FMA-170134 FM-170 stoel spatbord 20,86

FMA-170142 FM-170 stoel
assemblageplaat

27,70

FMA-170021 FM-170 stoel 169,00

FMA-170149 FM-170 verbindingsplaat
links tbv achterkant

4,68

FMA-170158 FM-170 verbindingsplaat
rechts tbv achterkant

4,68

FMA-170025 FM-170 paneel achter
bovenkant

72,10

FMA-170161 FM-170 paneel achter
onderkant

15,04
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FMA-170173 FM-170 montageplaat
onder tbv maaidek

12,10

FMA-170175 FM-170 zij uitwerp kap
montagebeugel

9,10

FMA-170027 FM-170 zij uitwerp kap 26,10

FMA-170186 FM-170 rolbeugel
bovenkant

36,92

FMA-170183 FM-170 rolbeugel
onderkant

Prijs per stuk. 17,78

FMA-170194 FM-170 verstevigingsplaat
accu

22,60

FMA-170196 FM-170 accu plateau 32,82
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FMA-170215 FM-170 ingang
oplaadstekker

16,92


