
           T. D. Verktøymaskinservice
                                         SMS forespørsel til:    93431689

Prisliste på diverse arbeid på MX sykler, ATV, m.m.
(gjelder kun uregistrerte kjøretøy)

Reservedeler, frakt, o.l. kommer i tillegg til fastprisen.
2-takt 85ccm eks.mva inkl.mva
Bytte stempel 800 1000
Bytte veiv, veivlager - løs motor  (motor i sykkel + 150,-) 1500 1875

2-takt 125 og 250 ccm
Bytte stempel 900 1125
Bytte veiv, veivlager - løs motor  (motor i sykkel + 150,-) 1500 1875

4-takt 250 og 450ccm
Bytte stempel  (inkl. justering av ventiler) 1200 1500
Bytte veiv, veivlager - løs motor.   (motor i sykkel + 150,-) 1800 2250
Kontroll/justering av ventiler + lekkasje og komp test av sylinder 350 437,5

ANNET
Kontroll/rengjøring/smøring av lager i Svingarm, Link og Demper 500 625
Bytte simmerringer/olje på gaffler (gaffler på sykkel, +150,-) 700 875
 + bytte foringer, honing og lepping av inner og ytterrør 100 125
 + shimsing, reparasjon av andre deler i gaffel utføres på timer

Overhaling av girkasse, bytte lager, tannhjul, clutsj, div. lager,
eller andre typer reparasjoner utføres på timer (eller avtalt pris)

Timepris 300 375
Timepris for maskinering, glassblåsing, sveisearbeid, etc. 400 500
Verkstedmatriell (faktureres 1stk pr. jobb) 100 125
Nødvendig vask av sykkel før arbeidet starter (avtales m/kunde) 100 125

Høstservice/Storservice (eks. deler) 1650 2062,5
(Gjelder kun Yamaha, Kawasaki, Honda og Suzuki) Reservedelspakke -Stor 1380

Høstservice/Miniservice (eks.deler) 750 937,5
(Gjelder kun Yamaha, Kawasaki, Honda og Suzuki) Reservedelspakke-Mini 300
Pris på Reservedelspakke til KTM, TM, Husaberg, o.l må avtales på forhånd)

HØSTSERVICE/ STORSERVICE (#Mini) 85ccm - 450ccm  
Vask av crosser (#Mini)
Bytte luftfilter, rengjøre luftfilterbox og innsug inn mot forgasser/spjeld.
Bytte olje og oljefilter på motor. (#Mini)
Bytte kjølevæske, kontroll av kjølevannsslanger. (#Mini)
Bytte bremseklosser og bremsevæske, foran og bak. Smøre opp glidebolter på bremsecalipere.
Bytte tennplugg, samt lekkasje og kompresjonstest av sylinder. (kontroll/justering av ventiler er tillegg)
Bytte pottevatt i lyddemper.
Rengjøre og smøre styrekronelager. Kontroll for slitasje. (#Mini)
Smøre hjulbolter, etterstramming av eiker, smøre eike muttere, kontroll av felger
Rengjøre skraperinger og simmerringer på gaffel. Kontroll av overflater på gaffelbein.
Rengjøre og smøre elektriske kontakter/koblinger.
Rengjøre og smøre alle lager i svingarm, link, støtdemper. (#Mini)
Kontroll av svingarmsbeskytter, kjede guide, kjederuller, kjede og drev. (#Mini)
Ettertrekke muttere og skruer, sjekke synlige deler for mangler og/eller skader, etc.etc. (#Mini)

Innhold i Reservedelspakke Stor:   
luftfilter, bremseklosser, olje, oljefilter, pottevatt, tennplugg, bremsevæske, frostvæske, såpe, fett, m.m.
Innhold i Reservedelspakke Mini: olje, oljefilter, fett, såpe og kjølevæske
(Ønskes det ikke å bytte oppgitte deler? Avtales på forhånd med kunde.)

Reparasjoner og service på uregistrerte ATV, MC, moped, minimotorsykler, o.l. samt 
små og store forbrenningsmotorer, girkasser, m.m. utføres på timer eller til avtalt pris.

OBS!!
Ekstra arbeid ang. demontering av bolter, skruer, foringer, o.l. i.forb. med innfesting av
motor/fremgaffel, etc. til rammen o.l. som sitter fast og/eller er utslitte vil bli
fakturert pr.time.


