Prisvärt koncept med hög komfort och användarvänlighet.
Ibland finns saker som får oss alla att funder på vad vi egentligen har för fritidsintresse.
Handen på hjärtat, visst har du stått där och svurit nån gång när du....
...bytt om i regnvädret efter träningen.
...skjutsat sambon till affären, och du får frågan när ni ska köpa en "riktig" bil, istället för den
"den där bussen".
...slagit i huvudet i taket när du försökt krångla in cykeln i en för låg transportbil.
...frusit så mycket om fingrarna att du inte lyckas få upp spännena på stövlarna.
...mekat mer än du räknat med på den där gamla bussen du köpte på Blocket.
...packat ur alla grejer ur bilen för att veta att du ska packa in allt igen om några dagar, och
glömma hälften.
...betalt den där dyra skatten och försäkringen på crossbussen.
Fördelarna med MXTrailer är många, både vad gäller funktionalitet och ekonomi:
-Gott om utrymme för lastning.
-Låg fordonsskatt (360:-/år)
-Varmt, torrt och skönt omklädningsrum året runt.
-Ingen trafikförsäkring (släpfordon går på dragbilens), och billig försäkring mot brand och
stöld.
-Billigt i inköp, och bra andrahandsvärde.
-Ha alla verktyg, reservdelar, kläder och utrustning packade och redo, dygnet runt!
-Du är inte bunden till någon specifik bil, det räcker med att du har dragkrok.
MXTrailer är specialbyggda skåpsläp för både fritid och arbete med fokus på
användarvänlighet och funktion.
Vår produkt-serie för MC-sport inriktar sig till dig som vill ha ett enkelt och bekvämt tränande
och tävlande med hoj året runt,
Vi erbjuder färdiga grund-koncept ut till kund, med uppvärmda separata delar för omklädnad
och garage. Våra lösningar är dessutom fullt anpassningsbara för just dig när det gäller mått,
vikter, utrustning och användningsområde.
Vill du kunna lasta tre cyklar, eller vill du bara ha med en cykel men ha bra med plats för en
säng? Du bestämmer!
Vi som ligger bakom utvecklingen av MXTrailer's serie för MC-sport har över 25 års
erfarenhet inom motor- samt mc-sport på absolut högsta nivå, vilket innebär att vi förstår de
behov och önskemål ni som kunder har.
Produktion av vagnarna sker i Dalarna av Deaptech Solutions AB, som har mycket
omfattande erfarenhet av specialbyggnationer. Byggnationerna håller mycket hög standard,
kvalité samt detaljkänsla och produceras enligt företagets certifierade standard för kvalité
och miljö (ISO 9001, ISO14001).
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Jämförelsekalkyl. Spara upp till 10.000:-/månad!
Har du nån gång räknat ut dina kostnader för MC-transport? Vad kostar egentligen din buss
varje månad när du slår ihop fordonsskatt, service, reparation och försäkring?
Våra exempelkalkyler nedan är baserade på fyra olika fordon, och visar total ägandekostnad
per månad för privatperson respektive företag. Fordonspriserna är hämtade från Blocket,
försäkringspremierna från IF och minimala servicekostnader från Mekonomen.
Racebuss:

Lätt begagnad transportbil ombyggd till racebuss. Årsmodell 2019, 1000mil,
helförsäkring.

Ny buss:

Ny transportbil med stort, oinrett lastutrymme. Årsmodell 2022, 0 mil,
helförsäkring.

Beg. buss:

Begagnad transportbil med stort, oinrett lastutrymme. Årsmodell 2015, 16.000
mil, helförsäkring.

Gammal buss: Begagnad transportbil med litet, oinrett lastutrymme. Årsmodell 2014, 30.000
mil, trafikförsäkring.
Ny MXTrailer, utrustningsnivå Basic. Årsmodell 2022, 0 mil, helförsäkring.

MXTrailer:
PRIVAT
Kontantköp
Handpenning
Avbetalning
Reparation
Service
Skatt
Försäkring

Summa kr/mån:

Racebuss
798 750 kr
159 750 kr
7 774 kr
- kr
625 kr
1 305 kr
824 kr

Ny buss
530 000 kr
106 000 kr
5 168 kr
- kr
625 kr
1 830 kr
793 kr

Beg buss
199 900 kr
39 980 kr
1 937 kr
300 kr
200 kr
540 kr
602 kr

Gammal buss
99 000 kr
19 800 kr
964 kr
500 kr
200 kr
66 kr
202 kr

MXTrailer
168 125 kr
33 625 kr
1 636 kr
- kr
- kr
30 kr
208 kr

10 528 kr

8 416 kr

3 579 kr

1 932 kr

1 874 kr

Kostnaderna är inklusive moms/månad och baseras på 96 månaders avbetalningsplan.

FÖRETAG
Kontantköp
Handpenning
Restvärde
Avbetalning
Reparation
Service
Skatt
Försäkring
Summa kr/mån:

Racebuss
639 000 kr
127 800 kr
191 700 kr
(30%)
10 024 kr
- kr
500 kr
1 305 kr
824 kr

Ny buss
425 000 kr
85 000 kr
127 500 kr
(30%)
6 677 kr
- kr
500 kr
1 830 kr
793 kr

Beg buss
159 920 kr
31 984 kr
31 984 kr
(20%)
2 926 kr
250 kr
200 kr
540 kr
602 kr

12 653 kr

9 800 kr

4 518 kr

Gammal buss
Ej leasbar
-

MXTrailer
134 500 kr
26 900 kr
53 800 kr
(40%)
1 758 kr
- kr
- kr
30 kr
208 kr

-

1 996 kr

Kostnaderna är ex. moms/månad och baseras på 36mån. företagsleasing
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Prislista, grundpaket
Samtliga MXTrailer’s som beställs med något av våra grundpaket är byggda på helt nya
Svensk-tillverkade chassien från Fogelsta/Brenderup. Vagnarna är byggda på 1-axliga
chassien med valbar totalvikt på 1000kg eller standard 1300kg, och har generös takhöjd på
199cm. Det innebär att det finns gott om utrymme både för att byta om, och även för att röra
sig fritt utan att behöva ta av sig hjälmen.
MXTrailer-koncepten handbyggs efter varje kunds unika önskemål av Deaptech Solutions
AB i Avesta, oavsett om du valt ett grundpaket eller en helt individ-anpassad lösning med
just de mått och den utrustning som du vill ha.
För att underlätta har vi tagit fram tre grundpaket för MC-sport där samtliga har gemensamt
att de gör din hobby enklare och bekvämare. Självklart erbjuder vi både privat-finansiering
och företags-leasing på samtliga våra vagnar!

BASIC – 168.125:- inklusive moms. (134.500:- ex moms.)
Utrustningsnivån på dessa vagnar är sparsamt byggda, och koncentrationen ligger på
transport av MC och ett varmt utrymme att byta om på. Basic-vagnen är ett utmärkt val för
dig som har en husbil med alla bekvämligheter, men vill ha en MXTrailer med lägre totalvikt
för att transportera hojar och ha som omklädningsrum för att slippa skita ner och förstöra
husbussen.

KOMFORT – 199.800:- inklusive moms (159.840:- ex moms.)
Denna vagn bjuder på som namnet antyder på ett komfortabelt och användbart koncept där
du har de bekvämligheter som behövs för att göra depå-livet enklare. Komfort-vagnen är ett
bra alternativ för dig som vill ha med all utrustning ut till banan, tränar ofta och vill få ut så
mycket och effektiv träningstid som möjligt av varje tillfälle.

PREMIUM – 233.750:- inklusive moms (187.000:- ex moms.)
Premium-vagnen har allt det där extra som du alltid önskat. Vagnen passar allt från
amatören som njuter av pauserna mellan passen, motionären som vill testa en 24-timmars
tävling, till elitföraren som vill vara på plats kvällen innan tävlingen börjar. Här kan du njuta
av behaglig temperatur året runt, kall dryck, varm mat, garage med full ståhöjd, egen toalett
och möjlighet till övernattning utan att behöva varken extern strömförsörjning eller elverk.

I utrustningslistan på nästa sida går det enkelt att utläsa vilken utrustning som ingår i
respektive grundpaket.
Varje kolumn till höger representerar det grundpaket som är benämnt längst upp i kolumnen,
och utrustning markerad med X ingår i grundpaketet.
Utrustning som går att välja som extra utrustning till valt grundpaket är markerade med
tillvalspris inom parentes. Samtliga priser är inklusive moms.
Hittar du inte den utrustning du söker eller vill ha en offert? Lugn, det löser vi. Hör av dig till
oss på info@mxtrailer.se eller 0722-23 09 22 så konfigurerar vi tillsammans med dig en
MXTrailer som passar just dina behov.
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Utrustnings-lista

Basic

Komfort

Premium

Sidodörr
Stödben
Främre avbärare med galvaniserat insteg
Vinylmatta med uppvik
Tygklädd innervägg
Takventil
Taklucka med termostartstyrd fläkt
Webasto 2kw
Webasto 4kw
Webasto 5,5kw
Utvändigt monterad Webasto

X
X
X
X
X
X
(5 815 kr)
X
ej valbar
ej valbar
ej valbar

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utvändig DEFA snabb-koppling
LED-belysning invändigt
USB-uttag, 2st
80 ah batteribank
160 ah batteribank
7 amp batteriladdare
50 amp batteriladdare (ingår i 1000w inverter)
70 amp batteriladdare (ingår i 1300w inverter)
Inverter, 1000w (Kräver 160ah batteribank)
Inverter, 1300w (Kräver 160ah batteribank)
230v uttag, 3st (kräver inverter)

X
X
X
X
(1 798 kr)
X
ej valbar
ej valbar
ej valbar
ej valbar
ej valbar

X
X
X
X
X
X
(1 205 kr)
X

X
X
X
X
X
X
X

Omkl.

Sittbänk i vinkel, 230cm
Klädstång
Vägghylla, 100cm
Kylskåp, 50liter med frysfack
Micro inklusive extra vägguttag
Kemtoalett
Komfortpaket:
Klädupphängning (del av komfortpaket)
Pappersdispenser (del av komfortpaket)
Sopkorg (del av komfortpaket)
Whiteboard (del av komfortpaket)

X
X
(2 902 kr)
ej valbar
ej valbar
(1 315 kr)
(3 017 kr)
-

X
X
X
(8 594 kr)
(2 220 kr)
(1 315 kr)
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Garage

Mc-ställ, löstagbara, 2st.
Förankring, 3 punkter/mc
Utrustningspaket för 2 förare (8 krokar)
Städpaket (sopkvast och gummiraka med väggfästen)
Delklädda väggar i 4mm plexi
Helklädda väggar i 1,5mm alu
Körbanor, armerat gummi, 300x6mm
Säkerhetspaket:
Pulversläckare, 6kg, väggmonterad (del av säkerhetspaket)
Nödljus (del av säkerhetspaket)
1:a hjälpen-låda (del av säkerhetspaket)

X
X
(1 828 kr)
(781 kr)
(2 595 kr)
(13 815 kr)
(1 893 kr)
(3 362 kr)
-

X
X
X
X
X
(11 220 kr)
(1 893 kr)
(3 362 kr)
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Exteriör

Stödben, 2st
Helfoliering, gråmetallic/matt svart
Förvaringslåda
Ytterbelysning, höger sida
Aluminiumfälgar, svarta
Förstärkt stödhjul
Ljuspaket:
Ytterbelysning, bak (ingår i ljuspaket)
Backljus, vänster sida (ingår i ljuspaket)
Backljusautomatik, arbetsljus (ingår i ljuspaket)

X
X
(4 228 kr)
(2 147 kr)
X
(1 962 kr)
-

X
X
X
X
X
(1 962 kr)
(2 717 kr)
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tältsäng, 205x78x51
Öppningsbart fönster med rullgardin och myggnät
Fast markis 2,6 x 2,0m, svart kassett, grått tyg
Väggar ink fönster och dörr till markis.

(961 kr)
(6 447 kr)
(8 560 kr)
(9 228 kr)

(961 kr)
(6 447kr)
(8 560 kr)
(9 228 kr)

(961 kr)
(6 447 kr)
(8 560 kr)
(9 228 kr)

Bas

El

Tillval
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