Online Auktion, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast.
1

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.

2

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.

3

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.

4

3 stk vandslanger.
3 stk flex-vandslanger.

5

10 stk gadekoste.
10 stk gadekoste.

6

Bosch GMB boremaskine,
Bosch GMB boremaskine, ubrugt i emballage.

7

Stor fastnøglesæt med
Stor fastnøglesæt med skrald, 6-32 mm. Med drejeled.

8

10 stk Sniper
10 stk Sniper gevær softgun, med 5000 stk kugler.

9

12 stk Softgun
12 stk Softgun pumpgun, med 5000 stk kugler.

10

12 stk Softgun
12 stk Softgun pumpgun, med 5000 stk kugler.
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11

2 stk lygtesæt
2 stk lygtesæt til trailer.

12

2 stk mini
2 stk mini WiFi camera full HD 4,5 cm Ø. Opkobling til mobil, tablet mv. IR
dioder til natvisning.

13

Bluetooth hands free
Bluetooth hands free kit, samt 1 stk mini WiFi camera full HD 4,5 cm. Ø.
Opkobling til mobil, tablet mv. IR dioder til natvisning.

14

2 sæt earpads
2 sæt earpads i hvid. Bluetooth med indbygget mikrofon. Æske med
indbygget batteri til opladning medfølger. Samt motionsur, rød med
skridttæller, pulsmåler, bluetooth. Ubrugt.

15

Værktøjskuffert med bor,
Værktøjskuffert med bor, bits, mv. Ubrugt.

16

2 sæt earbuds i
2 sæt earbuds i grå, bluetooth med indbygget mikrofon. Æske med
indbygget batteri til opladning. Ubrugt.

17

Bakkamera sæt med
Bakkamera sæt med IR dioder samt 7 tommer farveskærm til 12-24 volt incl.
Fjernbetjening. Trådløs overførsel af signal.

18

Panini jern/ bordgrill
Panini jern/ bordgrill med sliplet belægning. 1600 Watt. Ubrugt.

19

2 stk 150
2 stk 150 W led projektør, vandtætte, Måler 29X28X 3 cm.

20

Dobbelt vaffeljern, 1200
Dobbelt vaffeljern, 1200 watt med justerbar temperatur.Ubrugt.
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21

2 sæt earpads
2 sæt earpads i hvid og sort. Bluetooth med indbygget mikrofon. Æske med
indbygget batteri til opladning medfølger. Samt blodtryksmåler med stort
LCD display. Måler blodtryk og puls på håndled. Ubrugt.

22

TORX bitsæt1/2 tommer,
TORX bitsæt1/2 tommer, T20-T70 op til 200 mm. 32 dele. Ubrugt i kuffert.

23

Tøndepumpe til f.eks.
Tøndepumpe til f.eks. Olie. Ubrugt.

24

Google home Mini,
Google home Mini, smart højtaler, Ø 10 cm. Ubrugt.

25

2 stk 72
2 stk 72 watt LED lygter til bil eller maskine, Hver med 24 stk 3 watt Phillips
LED chip. 10-48 volt. Ubrugte.

26

6 stk LED
6 stk LED lysarmaturer, 96 watt, 60 cm. Ubrugte.

27

6 stk LED
6 stk LED lysarmaturer, 150 watt, 120 cm. Ubrugte.

28

Ringgaffelnøglesæt med skrald
Ringgaffelnøglesæt med skrald - og knæk funktion, 12 stk fra 6-19 mm.
Ubrugte.

29

1 stk arbejdslampe,
1 stk arbejdslampe, opladelig, LED-30 watt. Ubrugt.

30

Kikkert med zoomfunktion,
Kikkert med zoomfunktion, 10-20 X 40 incl. Opbevaringstaske. Ubrugt.

Side 3 af 10

31

Action sportskamera, Hvid,
Action sportskamera, Hvid, farve med 2 tommer farveskærm, 108P full
video. Ubrugt.

32

2 stk mini
2 stk mini WiFi camera full HD 4,5 cm Ø. Opkobling til mobil, tablet mv. IR
dioder til natvisning.

33

2 stk WiFi
2 stk WiFi camera full hd. Tovejs lyd til opkobling til mobil, tanlet mv.
Rotering og vinkel kan styres fra din enhed. IR dioder til natvisning. Mål 10 X
7 X 8 cm.

34

Ringgaffelnøglesæt med skraldefunktion,
Ringgaffelnøglesæt med skraldefunktion, 8 stk fra 6-22 mm. Ubrugt.

35

Dykpumpe til beskidt
Dykpumpe til beskidt vand, 15000 L/time. Emballage er skadet.

36

10 stk gadekoste.
10 stk gadekoste.

37

Ca. 300 fingerringe
Ca. 300 fingerringe i salgsdisplays

38

Ca. 40 stk
Ca. 40 stk softguns pistoler, samt 2 X 1000 kugler.

39

DVR til bil,
DVR til bil, optager i full HD og tager billeder op til 12 mp. Med indbygget
batteri og lader til cigarettænder. Ubrugt.

40

Bremsekaliber værktøjssæt, 22
Bremsekaliber værktøjssæt, 22 dele i kuffert. Ubrugt.
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41

Bearsafe Værktøjstrolley med
Bearsafe Værktøjstrolley med 146 dele i praktisk alukuffert med hjul. Ubrugt

42

Metaldetektor til brug
Metaldetektor til brug på stranden, marken, legepladsen, i haven mv. Ubrugt.

43

Vægt med krog
Vægt med krog og digitalt display. Max 300 kg. Ubrugt.

44

2 Led lamper
2 Led lamper til bil, maskine mv.

45

Svejsehjelm EAGLE, ubrugt
Svejsehjelm EAGLE, ubrugt

46

Svejsehjelm FIRE, ubrugt
Svejsehjelm FIRE, ubrugt

47

Sandblæsekabine med lys
Sandblæsekabine med lys og hammerlak lakeret stålplade. Ubrugt og
usamlet i org. Emballage.

48

Wasco støvsuger, opladelig
Wasco støvsuger, opladelig med kraftig 21,6V li-ion batteri og cyklon teknik.
Ubrugt.

49

Adano 20 L.
Adano 20 L. rygsprøjte med bæresele og oplader, ubrugt.

50

3 pakker med
3 pakker med camping måtter. Isolerer mod kulde og fugt. 4 stk i hver
pakke, hver måtte måler 61X61X1 cm
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51

Bænkboremaskine 230V med
Bænkboremaskine 230V med 5 hastigheder 620-2620, Maks 12,5mm bor
ubrugt og usamlet i org emballage. Blå. Usamlet i org. Emballage. Ny.

52

Bænkboremaskine 230V med
Bænkboremaskine 230V med 5 hastigheder 620-2620, Maks 12,5mm bor
ubrugt og usamlet i org emballage. Rød. Usamlet i org. Emballage. Ny.

53

Mini ATV med
Mini ATV med batteri og oplader til små børn. Ubrugt.

54

Dykpumpe til beskidt
Dykpumpe til beskidt vand, 15000 L/time. Transportskadet ( se billede ) og
ikke afprøvet om det har indvirkning på funktionen. Stand er ukendt.

55

Genopladelig Byggepladslampe med
Genopladelig Byggepladslampe med justerbar fod, kan oplades gennem
medfølgende 220V omformer eller stik til bilens cigartænder, 50W, 4500
Lumen. Ubrugt i org emballage

56

60 w led
60 w led gadelampe med indbygget solceller

57

200W Kraftig LED
200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V, bemærk
uden strømstik.

58

Svejsehjelm, SORT, ubrugt
Svejsehjelm, SORT, ubrugt

59

Stjernegaffelnøgle sæt med
Stjernegaffelnøgle sæt med skrald. 13 dele fra 8 - 32 mm.

60

3 tons værksteds
3 tons værksteds donkraft, løfter ca 52 cm. Ubrugt i kasse.
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61

Værktøjsvogn Bearsafe med
Værktøjsvogn Bearsafe med 6 skuffer og en del værktøj, skuffer kan aflåses
med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af
spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt i kasse.

62

6 kasser med
6 kasser med hver 12 stk garderobe opbevaring til ophæng. Måler
120X30X30 cm.

63

6 kasser med
6 kasser med hver 12 stk garderobe opbevaring til ophæng. Måler
120X30X30 cm.

64

6 kasser med
6 kasser med hver 12 stk garderobe opbevaring til ophæng. Måler
120X30X30 cm.

65

Ny og ubrugt
Ny og ubrugt hoppeborg for børn. Den måler 360 x 280 x 215 cm og egner
sig bedst til børn fra 3-10 år. Hoppeborgen er udstyret med et indelukket
hoppe område og en lille rutsjebane. Den leveres komplet med blæser,
pløkker og bære taske.

66

1 Stk Smokestop
1 Stk Smokestop Ultra cigaret askebæger i lukket beholder. Ubrugt i farven
rød.

67

2 stk Garden
2 stk Garden sækkevogne max 150 kg, Ubrugte.

68

Pladevibrator C50 med
Pladevibrator C50 med 78,5 cc benzinmotor, plade str 490x320 mm, hjul,
gummimåtte medf. Ubrugt og usamlet i kasse.

69

Stor Popcornmaskine, 220
Stor Popcornmaskine, 220 v, ubrugt

70

2 flotte udendørs
2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan
monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.
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71

Dobbelt værkstedsvogn med
Dobbelt værkstedsvogn med mange dele værktøj. Ubrugt og usamlet i
kasse.

72

Elektrisk Pandesteger 220V,
Elektrisk Pandesteger 220V, 730 x 500 x 230 mm. ubrugt i kasse.

73

Gadelampe 50 W
Gadelampe 50 W

74

Arbejdslampe LED 100
Arbejdslampe LED 100 W uden strømstik

75

Værktøjskuffert med mange
Værktøjskuffert med mange dele værktøj, bor og bits.

76

Topnøglesæt, 171 dele
Topnøglesæt, 171 dele i praktisk kuffert.

77

Arbjdslampe 200 W
Arbjdslampe 200 W uden strømstik.

78

Værktøjskuffert med mange
Værktøjskuffert med mange dele værktøj.

79

Edenberg grydesæt med
Edenberg grydesæt med 12 dele. Kan også anvendes til induktion.

80

Luka Design Stof
Luka Design Stof Kingsize Continental dobbeltseng 180 x 200 cm. med flot
gavl, model Regina Lux, polstret med mørk stof. med 6 cm tyk topmadras
Top 7 3D T28 i memory skum, 2 stk. vendbar springmadrasser med
komfortzoner, pocketfjedre, der arbejder uafhængigt af hinanden og justeres
efter dine bevægelser for maximal komfort. Sengens mål 180 x 200 x højde
62 cm + gavl. Gavlen er polstret og knapsyet med mørk stof. Sengen er
fabriksny og udleveres i original emballage.
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81

Luka Design Stof
Luka Design Stof Kingsize Continental dobbeltseng 180 x 200 cm. med flot
gavl, model Regina Lux, polstret med mørk stof. med 6 cm tyk topmadras
Top 7 3D T28 i memory skum, 2 stk. vendbar springmadrasser med
komfortzoner, pocketfjedre, der arbejder uafhængigt af hinanden og justeres
efter dine bevægelser for maximal komfort. Sengens mål 180 x 200 x højde
62 cm + gavl. Gavlen er polstret og knapsyet med mørk stof. Sengen er
fabriksny og udleveres i original emballage.

82

ATV 250cc Herre
ATV 250cc Herre model med 15 HK benzinmotor, siddehøjde 80cm, den er
udstyret med manuel gear 4 frem og 1 bakgear samt elektrisk start. 10
tommer Alu-hjul med off road dæk, lys mv. vægt 150kg. Ubrugt og delvis
samlet i transportbur. Farve sort. Husk at efterspænde skruer, bolte og
tjekke motorolie. Vi anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

83

ATV 110 cc
ATV 110 cc med 4 takt benzinmotor, lys, elstart, sædehøjde 65 cm, delvis
samlet i transportkasse. Camouflagefarvet, blå-sort-grå. Husk at
efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi anbefaler man skifter
motorolie hurtigst muligt.

84

ATV 110 cc
ATV 110 cc med 4 takt benzinmotor, lys, elstart, sædehøjde 65 cm, delvis
samlet i transportkasse. Farve sort.. Husk at efterspænde skruer, bolte og
tjekke motorolie. Vi anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

85

Dirt Bike 110
Dirt Bike 110 cc, 4 takt kraftig og solid benzin motor, 4 gear, 14 tommer
forhjul, skivebremser. Sædehøjde 75 cm. Delvis samlet i transportkasse.
Husk at efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi anbefaler man
skifter motorolie hurtigst muligt.

86

Børne Atv med
Børne Atv med 49 cc 2 takt benzinmotor, bremser, forlygter ikke tilsluttet (
kun for syns skyld ) Sædehøjde 50 cm. Delvis samlet i transportkasse.
Multifarvet. Husk at efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi
anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

87

Børne Atv med
Børne Atv med 49 cc 2 takt benzinmotor, bremser, forlygter ikke tilsluttet (
kun for syns skyld ) Sædehøjde 50 cm. Delvis samlet i transportkasse.
Multifarvet. Husk at efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi
anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

88

Børne crosser 49
Børne crosser 49 cc, 2 takt benzin motor, sædehøjde 60 cm, 10 tommer
hjul, skivebremser, alufælge. Udleveres i farven gul. Delvis samlet i
transportkasse. Husk at efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi
anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

89

Børne crosser 49
Børne crosser 49 cc, 2 takt benzin motor, sædehøjde 60 cm, 10 tommer
hjul, skivebremser, alufælge. Udleveres i farven sort. Delvis samlet i
transportkasse. Husk at efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi
anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.
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90

Luka Design dobbeltseng
Luka Design dobbeltseng størrelse 180x200cm. med Topmadras Top 4 T28
med Memory skum, kvalitets seng med fantastisk ligge komfort og flere
zoner, polstret med flot mørk stof, fabriksny og udleveres i original
emballage.

91

Luka Design dobbeltseng
Luka Design dobbeltseng størrelse 180x200cm. med Topmadras Top 4 T28
med Memory skum, kvalitets seng med fantastisk ligge komfort og flere
zoner, polstret med flot mørk stof, fabriksny og udleveres i original
emballage.

92

Dobbeltseng Luka Design,
Dobbeltseng Luka Design, 180 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m.
5 cm memory skum. 896 stk 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Liggehøjde 61
cm. fabriksny og udleveres i original emballage. Bemærk det sorte
reklamestof i fodenden medfølger ikke.

93

Dobbeltseng Luka Design,
Dobbeltseng Luka Design, 180 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m.
5 cm memory skum. 896 stk 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Liggehøjde 61
cm. fabriksny og udleveres i original emballage. Bemærk det sorte
reklamestof i fodenden medfølger ikke.
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