Online Auktion, Kæruldvej 1, 7400 Herning.
1

HC Truck 20
HC Truck 20 fra Dantruck, Med 4 funktioner og friløft i 4 meter.
Automatisk sideskift, automatisk gaffel justering, med oplader.

2

Bobcat 53 God
Bobcat 53 God robust bobcat med skovl og gafler, kører perfekt.
Og alle funktioner virker som de skal

3

Rundt vildmarksbad i
Rundt vildmarksbad i lærketræ. Vildmarksbadet er med
indvendig bænke og udvendig trappestige. Vildmarksbadet måler
Ø 1,8 mtr. Dette vildmarksbad er udstyret med en udvendig ovn i
aluminium. Demo/udendørs udstillingsmodel.

4

Canon Printer Imagerunner
Canon Printer Imagerunner Advance C3525I, lidt brugt, kun lavet
ca. 20000 kopier.

5

Fodboldbord med opbevaring,
Fodboldbord med opbevaring, sort. Spil med vennerne og hav de
kolde øl lige ved hånden

6

Pop up telt
Pop up telt sort, 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

7

Kilberry Løbebånd Kilberry Løbebånd - brugt, men fejlfri JBS4021

8

Topnøglesæt 171 dele
Topnøglesæt 171 dele i kuffert.

9

Grillo havefræser 50
Grillo havefræser 50 cm

10

Fold ud kuffert
Fold ud kuffert med værktøj, 205 dele
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11

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm

12

Værktøjsvogn inkl. 156
Værktøjsvogn inkl. 156 dele værktøj. super robust kvalitet. Vognen
er udstyret med 4 store gummihjul med bremser, og en bordplade
med trækhåndtag og kopholder. Vognen indeholder 6 skuffer med
letløbende kuglelejer.Vognen indeholder 156 dele i topkvalitet. Alt
værktøjet er fordelt i de 4 øverste skuffer. De 2 nederste skuffer
har ekstra dybde.

13

Opbevaringsmodul. Funktionelt opbevarings
Opbevaringsmodul. Funktionelt opbevarings modul med 2 aflåste
skabe i pulverlakeret stål.Kabinettet er i pulverlakeret stål med
rustfrie ståldøre, som er lakeret med graphitemat satin finish så de
er modstandsdygtige overfor fingerprint. De 2 skabe er med fuld
bredde og justerbare hylder. Forneden er der ligeledes en hylde
med fuld bredde.Mål: Bredde 91.4 Dybde: 30.4 Højde:76.2
Vægtkapacitet: i alt 159 kg

14

Arbejdstaburet i rustfrit
Arbejdstaburet i rustfrit stål. Denne taburet er med Pneumatisk
højdejustering fra 65,4 cm til 76,8 cm. Taburetten kan dreje i 360°
på en StainlessSteel Seat Swivels Taburetten er lavet på forkromet
stålbaseMål: Diameter 39.4cm Højde:65.4 -76.8cm

15

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm

16

MX Toolbox, Her
MX Toolbox, Her er alt det værktøj samlet som du behøver for at
skrue i din MX crosser. Indeholder 65 dele. 53 x 29 x 38 cm.
Perfekt til din crosser og trailer

17

Original Søren Lund
Original Søren Lund sofa - Længde 1,85 cm - brugt med pæn

18

Infrarød Sauna til
Infrarød Sauna til 2 personer, lusus model, 120 x 120 x190cm, 8
carbon varmere 330x4 + 180x2 109 i alt 1920 watt. Ubrugt og
usamlet Kasser

19

Canon Plotter Imageprograf
Canon Plotter Imageprograf TM-300 - brugt men virker
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20

Vintage barskab. Reolen
Vintage barskab. Reolen har både hylder, skuffer & vinholdere.
Specifikationer: 3 skuffer 1 hylde 15 vinhuller Mål: H: 137 x D: 38 x
B: 58 cm.

21

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit. Genopfyldelig beholder, 850
ml.

22

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit på stander. Genopfyldelig
beholder, 850 ml.

23

Cafe-vintage bord med
Cafe-vintage bord med flot motiv. H 75 cm. Ø 60 cm.

24

Smart barbord med
Smart barbord med mulighed for opbevaring. H 89 cm. Ø 60 cm.

25

Kawasaki toolbox 65
Kawasaki toolbox 65 dele

26

Kraftig el-løbehjul med
Kraftig el-løbehjul med sæde. 800 W, 36 v.

27

Combardu free E-bike
Combardu free E-bike

28

Flot rød el
Flot rød el sportsvogn til de små.

29

Funktionel massagestol. Indpakningsmassage
Funktionel massagestol. Indpakningsmassage med 2 grupper af
airbags til at at presse og berolige trætte muskler. L massage giver
massage langs ryggen og sørger for en dyb afalapning. Flere
massagetyper. Ubrugt i kasse
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30

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm

31

Toolbox orange indeholder
Toolbox orange indeholder 65 dele

32

Smart opbevaringsskammel med
Smart opbevaringsskammel med sæde på toppen der kan løftes af.

33

Gilette Fusion barberblade.
Gilette Fusion barberblade. 3 pakker

34

10 pakker strømper,
10 pakker strømper, str 40-44, sort. 10 pakker a 5 stk.

35

Knivsæt, 7 dele,
Knivsæt, 7 dele, rød.

36

Atomizer Overfladedesinfektions pistol.
Atomizer Overfladedesinfektions pistol. Denne spraypistol er til
alsidig overfladedesinficering af lokaler og genstande. Maskinen
kan bruges med vores desinficerende væske A18S, denne
overfladedesinfektionsvæske kan holde overfladerne desinficeret i
op til 24 timer.Overfladedesinfektions pistolen udsender det
desinficerende væske i fin sprayform, på alle overfladerne.Det er
en nem og billig løsning at anvende, da man slipper for at skulle gå
med en spand og klud og aftørre alle overfladerne.

37

Combardu E bike
Combardu E bike rød

38

Skab med Harley
Skab med Harley sticker og nøgle. Funktionelt opbevarings modul
med 2 aflåste skabe i pulverlakeret stål.Kabinettet er i
pulverlakeret stål med rustfrie ståldøre, som er lakeret med
graphitemat satin finish så de er modstandsdygtige overfor
fingerprint De 2 skabe er med fuld bredde og justerbare
hylder.Forneden er der ligeledes en hylde med fuld bredde.Mål:
Bredde 91.4 Dybde: 30.4 Højde:76.2
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39

BARAK poseløs støvsuger
BARAK poseløs støvsuger 2300W, 8 m ledning, 850 Watt. Ny i
original emballage.

40

Massage Pistol Optimal
Massage Pistol Optimal til trætte og ømme muskler. Vibrations og
massage pistolen giver dig en dybdegående massage og blødgør
dine muskler. Der medfølger 5 forskellige massagehoveder. Batteri
på 2600mAH giver dig op til 4 timers massage.

41

Redbull Cooler Redbull Cooler - brugt

42

Harley skammel.
Harley skammel.

43

Pop up telt
Pop up telt sort, 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

44

Cykel Black str.L
Cykel Black str. 53, L 28 N7, 7 gear, sort damecykel - helt ny i
kasse.

45

Løbehjul Ultra 2000
Løbehjul Ultra 2000 W, 48 v.

46

Lækker "get in
Lækker "get in shape" stol der plejer din krop mens du slapper af.
Bækkenøvelse, luftmassage, hipformede øvelse, taljetvistøvelse,
butt lifting øvelse, indstillelig ryg. Ubrugt i kasse.

47

Komfort massagestol i
Komfort massagestol i verdensklasse udstyret med en række
højteknologiske funktioner der sikrer en præcis og virkningsfuld
massage. Let at betjene og kan indstilles med justerbar timer. Med
indbygget fodmassage, bluetooth, usb opladning,
modilopbevaring, varmeterapi. Størrelse: 140X106X74 cm. Strøm:
220 W. Ubrugt i kasse.

48

KTM Toolbox indeholder
KTM Toolbox indeholder 65 dele
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49

Combardu free E-bike
Combardu free E-bike grøn

50

Pop up telt
Pop up telt sort, 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

51

Pop up telt,
Pop up telt, blå, 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

52

Atomizer Overfladedesinfektions pistol.
Atomizer Overfladedesinfektions pistol. Denne spraypistol er til
alsidig overfladedesinficering af lokaler og genstande. Maskinen
kan bruges med vores desinficerende væske A18S, denne
overfladedesinfektionsvæske kan holde overfladerne desinficeret i
op til 24 timer.Overfladedesinfektions pistolen udsender det
desinficerende væske i fin sprayform, på alle overfladerne.Det er
en nem og billig løsning at anvende, da man slipper for at skulle gå
med en spand og klud og aftørre alle overfladerne.

53

Cultima L SL
Cultima L SL hvid damecykel str. 57 - helt ny i kasse.

54

Combardu Free e-bike
Combardu Free e-bike rød

55

Værktøjstrolley inkl. 122
Værktøjstrolley inkl. 122 dele værktøj i plasticbakker. Med kørehjul
og håndtag som en klassisk kuffert.

56

Topnøglesæt 171 dele
Topnøglesæt 171 dele i kuffert.

57

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm
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58

Værktøjskuffet med 198
Værktøjskuffet med 198 dele.

59

Vandski, Excel combo
Vandski, Excel combo skis str. 67 - brugt men velholdt

60

Værktøjsvogn inkl. 156
Værktøjsvogn inkl. 156 dele værktøj, super robust kvalitet. Vognen
er udstyret med 4 store gummihjul med bremser, og en bordplade
med trækhåndtag og kopholder. Vognen indeholder 6 skuffer med
letløbende kuglelejer.Vognen indeholder 156 dele i topkvalitet. Alt
værktøjet er fordelt i de 4 øverste skuffer. De 2 nederste skuffer
har ekstra dybde.

61

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit. Genopfyldelig beholder, 850
ml.

62

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm

63

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit på stander. Genopfyldelig
beholder, 850 ml.

64

Flot rød el
Flot rød el sportsvogn til de små.

65

Atomizer Overfladedesinfektions pistol.
Atomizer Overfladedesinfektions pistol. Denne spraypistol er til
alsidig overfladedesinficering af lokaler og genstande. Maskinen
kan bruges med vores desinficerende væske A18S, denne
overfladedesinfektionsvæske kan holde overfladerne desinficeret i
op til 24 timer.Overfladedesinfektions pistolen udsender det
desinficerende væske i fin sprayform, på alle overfladerne.Det er
en nem og billig løsning at anvende, da man slipper for at skulle gå
med en spand og klud og aftørre alle overfladerne.

66

Fodboldbord med opbevaring
Fodboldbord med opbevaring farven rød. Spil med vennerne og
hav de kolde øl lige ved hånden
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67

Pop up telt
Pop up telt rød, 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

68

Nyt Segboard
Nyt Segboard 1 stk - ubrugt i kasse.

69

RZ Recovery Boots.
RZ Recovery Boots. Perfekt system til dig har brug for de gavnlige
effekter af RZ´s luftkompression. Virker stimulerende på kroppens
egne venepumper og mindsker restitutionstid. Maskinen har 5
funktioner og kan justeres fra 30-250 mmHg.

70

Vintage bord Højde:77
Vintage bord Højde:77 cm. Bordplade Ø: 60 cm.

71

Massage Pistol Optimal
Massage Pistol Optimal til trætte og ømme muskler. Vibrations og
massage pistolen giver dig en dybdegående massage og blødgør
dine muskler. Der medfølger 5 forskellige massagehoveder. Batteri
på 2600mAH giver dig op til 4 timers massage.

72

Fold ud kuffert
Fold ud kuffert med værktøj, i alt 205 dele.

73

Wakeboard JOBE RX
Wakeboard JOBE RX brugt men i ok stand

74

Combardu Free e-bike
Combardu Free e-bike sort

75

Bomaf jordloppe 2
Bomaf jordloppe 2 T 20 cm fod virker perfekt

76

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm
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77

Combardu e-bike kids
Combardu e-bike kids sort

78

Mundbind Type LR2.
Mundbind Type LR2. 40 kasser med 50 stk

79

Pop up telt
Pop up telt orange, 3 X 4 m. Ubrugt i kasse

80

Pop up telt
Pop up telt pink, 3 X 4 m. Ubrugt i kasse.

81

Kew Koldvandsrenser model
Kew Koldvandsrenser model 1500

82

Lille værktøjskuffert 198
Lille værktøjskuffert 198 dele. Nem at tage med på farten.

83

Stiga pro 18
Stiga pro 18 klippebord 107 årgang 2004

84

Texas fejekost 60
Texas fejekost 60 cm kost kører ok

85

Husqvarna 305 robot
Husqvarna 305 robot plæneklipper årgang 2015 - elektronisk fejl

86

2 tommer vandpumpe
2 tommer vandpumpe Power craft
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87

Markvandings pumpe 1000
Markvandings pumpe 1000

88

Sofabord teaktræ 140
Sofabord teaktræ 140 x 63 højde 52 cm - brugt men pæn og
velholdt

89

Gammeldags tøjpresser
Gammeldags tøjpresser

90

Værktøjstrolley med 122
Værktøjstrolley med 122 dele, Værktøjet er placeret på 5
bakker/plastikrammer, som kan arrangeres efter behov, så det
man bruges oftest er øverst.

91

Smarte opbevaringsskamler, sæt
Smarte opbevaringsskamler, sæt med 2 stk. med sæde på toppen.
H 37 cm/ Ø 30 cm. H 30 cm. Ø 28 cm.

92

Nyt Segboard
Nyt Segboard -ubrugt i kasse.

93

Harley skammel.
Harley skammel.

94

Infrarød sauna. Størrelsen
Infrarød sauna. Størrelsen er 150x150x200 cm, 8 stk.
Fuldspektrumvarmerehver stk 300 W. gulvvarmeren er
kulstofvarmer 180W så totalt er 2580W - Ny model/ubrugt
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