Prijslijst 2021-1

Prijslijst / bestelbon 2022
(Geldig vanaf 01-01-2022)
Nummer:

Omschrijving:

Stukprijs:

Zendersets bluecontrol:
Set 1.8

Zender 1.8 met 12er en HFW, ZONDER Joysticks
met koffer, voeding…
in standaardkleur structuurlak RAL 5004 zwartblauw
in standaardkleur structuurlak RAL 5022 nachtblauw (brixlcontrol)
in standaardkleur RAL 6011 Resedagroen (Fendt groen)
in standaardkleur RAL 9016 verkeerswit (O&K)
in standaardkleur RAL 1007 narcissengeel (CAT)
in standaardkleur RAL 3020 verkeersrood (O&K)

€ 1.902,00
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief

Joystick-aanpassingen (per moduleplek):
2D
1D
2PS
4D2T
6D
2NN
2N
3S
5S
blind

Joystick klein
Stuurwiel
Bootbesturing (van IMTH.de)
Joystick met Hall-sensoren en 2 drukschakelaars
Joystick met Hall-sensoren voor 6 assen (maar één keer mogelijk)
Navy met neutraalstelling
Navy
3-voudige schuif potmeter
5-voudige schuif potmeter
Uitbreidingsplaat gesloten / zelfbouw

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

€ 101,00
€ 101,00
€ 245,00
€ 300,00
€ 236,00
€ 163,00
€ 163,00
€ 111,00
€ 156,00
€ 11,00

+
+
+

€ 11,00
€ 151,00
€ 178,00

12er vervangen door:
12erM
20erO
20erP

12er module bouwmachine uitvoering (inclusief mixer/Nautic)
20er OHNE module (zonder BEC)
20er PLUS module (met BEC)
Zender uitbreiding:

fremdlack
RAL-lack
carbon-bk
carbon-gd

Meerprijs behandelkosten eigen gelakte behuizing (nieuw bestelling)
Bestellen in elke RAL kleur (nieuw bestelling
Watertransferdruk carbon zwart
Watertransferdruk carbon goud

€ 56,00
€ 56,00
€ 168,00
€ 168,00

bc-opti-joy4D-2T
bc-opti-twin
bc-Sch-(E)-O-(A)
bc-Sch-E-O-A
bc-Sch-E-E
bc-Sch-(E)-(E)
bc-Sch-(E)-O-A
bc-Poti

Uitbreidingsplaat 4D-joystick met dubbele druktoets voor zender 1.5 + 1.6
Uitbreidingsplaat met Navy Twinstick voor zender 1.5 + 1.6
Tuimelschakelaar veerretour aan-midden-aan met kabel
Tuimelschakelaar vergrendeld aan-midden-aan met kabel
Tuimelschakelaar vergrendeld aan-uit met kabel
Tuimelschakelaar veerretour aan-uit met kabel
Tuimelschakelaar vegrendeld/veerretour aan-midden-aan met kabel
Potmeter met kabel, schijf en knop

€ 335,00
€ 156,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 28,00

Zender draagframe
Pult 1.8
Pult breit 1.8
Schwenkfach dazu
Senderpult
Tragegurt Kreuz bl
Tragegurt Kreuz sw

Zender draagframe transparant (melkachtig)
Zender draagframe breed voor optionele schakelaars en joysticks
Opbergvak voor diverse zaken
Zender draagframe transparant (melkachtig) voor zender 1.5 + 1.6
Draagriem in kruisvorm voor zender draagframe, blauw
Draagriem in kruisvorm voor zender draagframe, zwart

€ 125,00
€ 145,00
€ 33,00
€ 107,00
€ 42,00
€ 42,00

Aantal:

Ontvanger / module:
bc-HFW
bc-12er
bc-12erM
bc-20erO
bc-20erP
bc-ypsylon 12er
bc-ypsylon 20er

HF-module >200m
12er module
12M module (1x mixer, 1x Nautic)
20er OHNE module (zonder BEC)
20er PLUS module (met BEC)
Verbindingskabel voor 2x 12er
Verbindingskabel voor 2x 20er of 1x 12er met 1x 20er

€ 123,00
€ 123,00
€ 133,00
€ 268,00
€ 290,00
€ 19,00
€ 19,00

Pakket:
bc-HFW/12er
bc-HFW/12erM
bc-HFW/20erO
bc-HFW/20erP

HFW-module + 12er module
HFW-module + 12erM module
HFW-module + 20er OHNE module
HFW-module + 20er PLUS module

€ 223,00
€ 233,00
€ 335,00
€ 355,00

Telemetrie sensoren / display:
bc-MM-St
bc-MM-Sp
bc-MM-Tmp
bc-MM-Pot
bc-MM-Damitz
bc-MM-Druck
bc-MM-End
bc-Schalter
bc-Hall-Schalter
bc-MM-End
bc-display

Meetmodule stroom 10/15A
Meetmodule spanning 30V (nauwkeurigheid 0,1V)
Meetmodule temperatuur
Meetmodule potmeter analoog
Druksensor tot 35 bar in Damitz-passende behuizing
Druksensor tot 35 bar in behuizing met M5 aansluiting
Meetmodule met twee eindschakelaars
Eindschakelaar met membraanafdichting
Hallsensor als eindschakelaar
Meetmodule met twee eindschakelaars
Miniatuur kleurendisplay voor aansluiten op 12er of 20er module

€ 33,00
€ 25,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 207,00
€ 207,00
€ 33,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 33,00
€ 100,00

Toebehoren:
bc-ir-sender-12er
bc-ir-sender-20er
bc-ir-empfänger
bc-MR-3A dual
bc-MR-3A dualK
bc-bec
bc-bec duo
5D-big

Infrarood zender voor aansluiten op 12er module
Infrarood zender voor aansluiten op 20er module
Infrarood ontvanger voor aansluiten op 12er module
Dubbele snelheidsregelaar 6-12V / 3A (opsteekmodule voor bc-12er(M))
Dubbele snelheidsregelaar 6-12V / 3A ( voor bc-12er(M)/20er via kabels)
BEC module 5V/8A (ingangsspanning 6,0-14V), onboard ingangsspanningsmeting
BEC module 5V/8A met twee uitgang aansluitingen
Echte joystick voor ultiem kraangevoel vanaf zender 1.8 (incl. interface)

rep.20er
rep 8/12er
rep.HF

Reparatie/uitwisselen defecte 20er
Reparatie/uitwisselen defecte 8er of 12er
Reparatie/uitwisselen defecte antenne

Koffer
PultKoffer
bc-Servokabel-St

Koffer voor 1.2..1.8 zender
Koffer voor 1.2..1.8 zender met draagframe
Servo aansluitkabel 30cm met stekker (10 stuks)

€ 17,00
€ 11,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 62,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 1.958,00
€ 107,00
€ 62,00
€ 84,00
€ 40,00
€ 44,00
€ 24,00

Verpakkings- en verzendkosten
Nederland (m.u.v. Waddeneilanden) tot 5kg
Nederland Waddeneilanden tot 5kg
België tot 5kg

€ 7,00
€ 9,00
€ 9,00

Klantgegevens:

Naam, voornaam
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Datum, handtekening: (hierbij bevestig ik de bestelling)
Overige informatie:
- Schakelaars en bedieningselementen zijn enkel voor brixlcontrol systeem geschikt.
- brixlcontrol zendersets worden enkel op bestelling geproduceerd (levertijd ongeveer 6-8 weken).
- Alle prijzen zijn inclusief 21% Nederlandse BTW.
- In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons
en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.
- Bij publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande hun geldigheid.
- Fouten, fouten en prijswijzigingen en bezorgopties blijven voorbehouden.

Overige leveringsvoorwaarden:
- Alle delen blijven ons eigendom tot aan volledige betaling.
- Alle leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling of contante betaling bij afhalen.
- Wijzigingen aan producten zijn voorbehouden.
- Op maat gemaakte producten kunnen niet retour genomen worden
- Bij elke bestelling geldt 1/3 van het bedrag als aanbetaling.
Retouren:
- Onbeschadigde en origneeel verpakte onderdelen kunnen binnen 14 dagen retour gestuurd worden.
- Verpakkings- en verzendkosten zijn voor rekening klant.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van gevolgschade.

MR Scalemodels
Sjeng Vaasstraat 9
NL-6031 HE Nederweert
+31(0)653-67 97 02
marc@mr-scalemodels.com
www.mr-scalemodels.com

Rabobank
IBAN: NL34 RABO 0330 1415 62
BIC: RABONL2U

KvK: 12047162
BTW-nr. NL 8105.06.385.B01

