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79.-
Normal pris 120.-

Sonax X-treme Fælg-
rengøring med børste

4 komplette hjul 14”

3.995.-

Kør foråret
i møde med nye

alufælge



4 komplette hjul
Pan 15” alu-fælge med FULDA 195/65R15 dæk

4.395.-
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.Mangler du Autoudstyr 
– og tilbehør til din bil?

Hos Mekonomen, værkstedskæden Mekonomen AUTOTEKNIK eller hos Mekonomens samarbejds-

partnere kan du købe autoudstyr. Mekonomen er den største leverandør af autoudstyr, tilbehørsdele samt

reservedele og værktøj i Skandinavien. Vi samarbejder med autobranchens værksteder over hele landet. 

Dette sikrer dig, at udstyrs- og tilbehørsdelene har den rette kvalitet og pris, og at de bliver monteret kor-

rekt og lovligt. Det betyder samtidig, at du undgår følgeskader, at bilens køresikkerhed opretholdes, og at

håndteringen og bortanskaffelser af brugte dele sker i henhold til gældende lovgivning. VIGTIGT er, at

trafiksikkerheden og miljøet ikke sættes over styr. På mekonomensamarbejdspartnere.dk kan du se det 

nærmeste værksted, hvor du med fordel kan købe autoudstyr, få det monteret og repareret din bil til en

konkurrencedygtig pris. Værkstederne må i dag også servicere din nyere bil under fabriksgarantien, når

delene leveres fra Mekonomen. I din nærmeste Mekonomen butik hjælper vi gerne med fremvisning af

autotilbehørsdele og  med at finde det nærmeste værksted.

Låsebolte / møtrikker
Beskyt dine fælge mod tyveri.

Sonax X-treme Fælgrengøring
med børste
Art.nr. 449 41-so230200

Helt nyudviklet teknologi for

alle typer fælge. Fjerner også

fastbrændt bremsestøv.

Hurtigvirkende – sprøjt på –

lad det virke i få minutter og

skyl af med rent vand.

Skånsom mod miljøet. Ingen

opløsningsmidler og syre.

Sprayflaske 500 ml. Praktisk

børste til rengøring af dine

fælge følger med i

prisen.

Kärcher højtryksrenser 
Art.nr. 42-x13732 

100 bar – 310 l/timen – 1300watt

Tilbehør: 3 m. slange /vandfilter/

integreret kemidyse

499.-

79.-

Normal pris 699.-

Normal pris 120.-

Månedens kampagnevarer

199.-
Normal pris 229.-



Mekonomen og Fulda. Sikre standarddæk til
familiebilen og højtydende dæk når der 
kræves noget ekstra.

Fulda dæk er gennem-

prøvet tysk kvalitet til alle

formål, specielt til de

barske nordiske forhold.

Kampagnepriser på komplette hjul
Personvognsdæk

Dæk til både landevej og off-road

Diadem Dirigo 
Rotationsbestemt dæk med god

vandafledning. Støjsvagt og 

komfortabelt.  10”, 12”, 13”, 14” 

Diadem Linero
Rotationsbestemt dæk med gode

vejegenskaber på våd vej. 

Slidstærkt. 13”, 14”, 15”

Carat Attiro
Et højtydende dæk. Silica gum-

miblanding giver godt vejgreb og

gode vådegenskaber. 

13”, 14”, 15”, 16”

Carat Assuro 
Et højtydende dæk med et godt

vejgreb og gode vådegenskaber.

Sensationel stabilitet og høj 

komfort på tør vej.

13”, 14”

Tramp 4x4 H
Et on-road dæk.  Lavt støjniveau

og gode off-road egenskaber. 15”,

16”, 17”, 18”

Tramp 4x4 Mix 
Lavt støjniveau og sikkert dæk til

blandet kørsel både on- og off-road.

15”, 16”

Tramp 4x4 Tour 
Gode vådegenskaber. Godt greb på

alle underlag. God selvrensning og

lavt støjniveau. 15”, 16”

Tramp 4x4 Trac
Rigtigt godt off-road greb. 

Sikker på fedtet vej. Slidstærkt.

Forstærket dækopbygning. 15”

Carat Extremo
Ultrahøjt ydende. Tværgående

asymmetriske kanaler og silica

gummiblanding giver gode våd- og

bremseegenskaber.  15”, 16”, 17”, 18”

Carat Exelero
Ultrahøjt ydende. Ny gummiblan-

ding og mønsterdesign giver gode

bremseegenskaber. Langsgående

midterribbe og forstærket skulder

giver bedre greb. Lavt støjniveau

pga. varierende størrelse på 

mønsterblokken.  

16”, 17”, 18”, 19”, 20”, 23”

NyheD! 

fra 429.- fra 377.- fra 633.- fra 686.-

fra 1.327.- fra 1.193.- fra 1.575.- fra 1.633.-

Mekonomen har et stort udvalg

af dæk til varevogne, camping-

vogne og trailere.

Kontakt dit lokale værksted for
salg og montering. Se bagsiden

fra 729.- fra 1.121.-

4 stk 14” hjul Priseksemplet viser Diadem Linero 

185/70r14 88t på alu-fælg pan 6x14.

4 stk 17” hjul Priseksemplet viser Carat Extremo 

205/55r16 91v på alu-fælg jet 7x16.

Nyhed! 4 stk 17” hjul Priseksemplet viser Carat Exelro 

235/45r17 94y på alu-fælg cro 7x17.

4 stk. 15” hjul Priseksemplet viser Carat Attiro 

195/65R15 91h på alu-fælg max 6,5x15.

4 stk. 3.995.-
Normal pris 5.672.-

4 stk. 6.269.-
Normal pris 8.552.- 4 stk. 8.949.-

Normal pris 13.072.-

4 stk. 5.069.-
Normal pris 6.832.-



6 mekonomen.dk 7mekonomen.dk

Flotte hjulkapsler – Helt enkelt

Hjulkapsler
4-pak hjulkapsler produceret i den

bedste nylonkvalitet med høj 

elasticitet og 3-lags lak. Kapslerne

er slagfaste og tåler både høj

varme og kulde. Enkel montering

og perfekt pasform.

Hjulkapsler
Art.nr. 40-1423550, 40-1424550,
40-1425550, 40-1426550
4-pak i abs plast. Findes til 13”,
14”, 15” og 16” fælge.

Hjulkapsler, Krom 13–15”
Art.nr. 40-2210150, 51, 52
4-pak hjulkapsler i krom.

4 stk. 249.-4 stk. fra229.-

4 stk. fra379.- 4 stk. fra99.-

Hjulkapsler
4-pak hjulkapsler produceret af

abs plast med 2-komponent sølv-

klarlak lakering som beskytter

mod vejsalt og snavs. Enkel mon-

tering og perfekt pasform.

Lotos 13-15” Art.nr. 40-1433130, 40, 50

Luna 13-15” Art.nr. 40-1438130, 40, 50

Mercur 13-15” Art.nr. 40-1436130, 40, 50

Java 14-16”Art.nr. 40-1439140, 50, 60

Elba 13-15” Art.nr. 40-1437130, 40, 50

Nascar 16” 
Art.nr. 40-1440160

Beta 16” Art.nr. 40-1434160

Laguna 13-15” 
Art.nr. 40-1431130, 40, 50

Samba 13-15” Art.nr. 40-1432130, 40, 50

Den rigtige dækmodel og dækprofil sat sammen med en lækker letmetals-

fælg, er et ønske for mange bilejere – måske også for dig.

Vi har det, du søger – barske og kraftfulde fælge 

samt fælge med stil og elegance.

Pan Max

Smarte Alu-fælge for enhver smag

Normalpris pr. stk.

14” 719.-
15” 749.-
16” 1.019.-

Normalpris pr. stk.

14” 899.-
15” 929.-
16” 1.099.-

Jet Cro

Normalpris pr. stk.

15” 929.-
16” 1.099.-
17” 1.289.-

Normalpris pr. stk.

16” 1.199.-
17” 1.369.-
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Løsne – løft og skru!

Arbejdshandske
Art.nr. 980 40-x10107

Slidstærk arbejdshandske af 

svineskind.

Krydsnøgle
Art.nr. 807 42-610113

Krydsnøgle af hærdet stål. 

17-19-21-22 mm. 

Dækremme
Art.nr. 807 40-198

Dækremme – til dine sommer-

hjul med indvævet tekst i forskel-

lige farver, så du kan se, hvor på

bilen hjulet skal sidde.

Michelin lufttryksmåler
Art.nr. 518 42-12270
Lille og behændig lufttryksmåler

for både Bar/psi 5-100 psi (7 bar)

Leveres komplet med batteri og

stødsikkert opbe-

varingsetui. 119.-298.- 25.-

45.-

Fælgnøgle
Art.nr. 42-610123
Med vendbar top 17 mm og 19 mm.

Kan forlænges for større kraft.

75.-

229.-
Donkraft 2,0 ton
Art.nr. 807 42-X13702 

Hydraulisk donkraft for hjemme-

jobbet. tüv godkendt. Laveste 

løftehøjde 127 mm – højeste 381 mm.

Længde 560 mm, vægt 13 kg.

Støttebuksæt
Art.nr. 808 42-x13732 

Godkendt for 1,5 ton Laveste højde

28 cm. Højeste 42,5 cm 6 indstillings-

muligheder.

99.-

Sæt m/3 Expert tænger
Art.nr. 801 114560
1 Polygriptang 240 mm m/trådklipper. 1 Universaltang 180 mm. 1

Skævbider 160 mm, kapacitet pianotråd 200 kg/mm2.

Til alle former for arbejde. Ergonomisk håndtag med patenteret retur-

fjeder.

238.-

Sæt m/6 Expert skruetrækkere
Art.nr. 801 849619
3 kærv skruetrækkere, 3,5 x 75
– 4,0 x 100 – 5,5 x 125. 3 phil-

lips skruetrækkere, ph 0 – ph 1

– ph 2

Behageligt og ergonomisk kor-

rekt greb, der ligger godt i hån-

den. Klinge i kromvanadium

molybdenstål for større styrke.

Forkromet og med sandblæste

spidser for optimalt greb i kær-

ven. Med farvekode der indike-

rer kærvtype.

109.-

Lufttryksmåler 
Art.nr. 42-610124
ur model med luftventil.

29.-

Dækopbevaringsstativ
Art.nr. 518 131077
Opbevar dine vinter/sommerhjul

på en smart måde

129.-

Trykluftsværktøjssæt
Art.nr. 808 17040
34 dele leveret i kuffert.

Indhold: Slagnøgle –

Ligesliber- Mejselhammer –

Skraldenøgle – 1/2” slagtop-

pe – Div slibesten.

599.-

Kompressor kitsæt
Art.nr. 808 17000
Indeholder: Spiralslange –

Blæsepistol – Dæktryksmåler –

Malersprøjte – Rensepistol.

199.-
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Turtle Color Back Super Cleaner
Art.nr. 431 0106

Opfrisker matte og oxiderede

lakoverflader og giver den

oprindelige glans tilbage.

Efter behandling skal

bilen vokses. Kan bruges

på alle laktyper. 

500 ml

Derfor skal man vokse bilen!
Alle billakker nedbrydes med tiden af luftforurening, sollyset, vejsalt, fugleklatter m.m. Vil du gerne have, at bilen skal se
ny ud længe, bør du vokse bilen et par gange om året. Husk en ren og vokset bil kører bedre og holder længere.

69.-

Turtle Metallic Wax
Art.nr. 431 0032
er specielt udvi-

klet til metallak,

og den giver

både en lang-

varig beskyt-

telse og en

fantastisk

glans.

500 ml

Turtle Super Vask
Art.nr. 431 0208
Turtles populære produkt, der

både vasker din billak og samti-

dig efterlader den strålende

blank.

500 ml

65.-

DER FINDES ALTID ET
RIGTIG GODT MEKONOMEN
AUTOTEKNIK VÆRKSTED
NÆR DIG

– en ny værkstedskæde er under

opbygning i Danmark.

Der kommer en dag, hvor du har

brug for at få din bil serviceret eller

repareret. Da er det trygt at vide, at

der altid findes et godt autoværk-

sted nær dig.

Når du vælger et Mekonomen

Autoteknik værksted, kan du føle

dig tryg, hvad enten din bil er en af

de nyeste modeller eller har nogle

år på bagen. Du kan altid regne

med et fagmæssigt korrekt arbejde.

Mekonomen Autoteknik betyder,

at her bliver du betjent af et profes-

sionelt, kompetent personale og

med moderne værktøjer og testere.

Nye regler betyder større valgfrihed.
I efteråret 2003 trådte nye eu-regler

for bilbranchen i kraft. For dig som

bilejer betyder det større valgfrihed.

Nu er det ikke skiltet på væggen,

som er afgørende, men kompetence

og kvalitet. Det gør Mekonomen

Autoteknik værkstedet til et sikkert

alternativ. Selv om du har en ny bil,

behøver du ikke at tvivle. Når vi

servicerer din bil bibeholdes

fabriksgarantien.

3 års garanti på reservedele.
Ved service og reparation anvender

vi selvfølgelig de korrekte reserve-

dele og kvalitets-budskabet er 3 års

garanti.

Mekonomen Autoteknik værk-

stedskæden er

under opbygning

og udbygges dag for dag. Målet er,

at disse professionelle værksteder

bliver geografisk placeret, hvor du

har brug for det.

– alle bilmærkers værksted.
Adresser og telefonnumre finder du

på www.MekonomenAutoteknik.dk

Du kan selvfølgelig også spørge

efter et godt autoværksted i din

Mekonomen butik.

99.-



Blaupunkt Navigation E1
Art.nr. 7 612 300 318/328/356

Det sidste nye pletskud fra

Blaupunkt. Hør musik, medens du

navigerer. Dansk tale. Hele

Vesteuropa på en cd-skive samt

detaljeret vejnet i Norden. 5.999.-

1312 mekonomen.dk

195.-

998.-

225.-

Stylingsgitter
art.nr. 518 40-cp2218503

Aluminium, 30 x 90 cm.

Stylingsgitter
Art.nr. 518 40-cp2218505

Aluminium, 30 x 90 cm.

mekonomen.dk

Blaupunkt Porto – single CD
Art.nr. 7 644 191 310

Populær radio i nyt design.

Kvalitets tuner med fm-mb-lb

4 x 45w max power.

1.249.- 69.-

” Sounds Good ” 
Komplet stereopakke fra Blaupunkt.
Art.nr. 7607792007
Indeholder: Milano mp34 radio 

med mp3 afspiller og skjult cd skakt.

gtb 300 Subwoofer på 750w

gta 470 4 kanals forstærker  400w

gtx 172  16,5 cm højttaler på 120w

samt komplet kabelsæt med liniekabler  etc.

Hele pakken for 3.299.- 689.-

85.-

P – Watch
Art.nr. 518 fs01
Spar parkeringsbøderne.

Den elektroniske P-skive.

CD holder
Art.nr. 518 40-801

Praktisk opbevaring af CD plader, mon-

teret på bilens solskærm. Til 10 stk CD.

Multiudtag
Art.nr. 518 40-cp0523411

12 V med 3 udtag.

Antennestav
Art.nr. 518 40-cp2010052

Aluminium 9 cm lang.

99.-

Antennestav
Art.nr. 518 40-cp2010050

Aluminium 10 cm lang.

115.-

Antennestav
Art.nr. 518 40-cp2010047

Aluminium 17,5 cm lang.

115.-

Antennestav
Art.nr. 518 40-cp2010053

Aluminium 10-17 cm lang.

115.-
Maglite opladelig lommelygte
Art.nr. 540 6712100020

Vægt incl. batteri 907g. Max levetid efter fuldopladning –

ca. 2 timer. Vandtæt og stødsikker.

StylingLækker lyd



BeSafe 1-2-3
stolen der vokser med barnet
Art.nr. 565 508 xxx

En flexibel barnestol for børn mellem 4 og 12
år (15–36 kg). Ryggen på stolen kan fjernes, og

bunden kan derefter bruges som alm. selepu-

de. De to rygpuder kan justeres, så de passer

til barnets størrelse og altid giver maximal

beskyttelse. Beskytter også mod påkørsel bag-

fra. Den unikke Fix-lock selestrammer gør, at

skulderselen altid sidder stramt og i den sikres-

te position på barnet. BeSafe 1-2-3 har en

meget blød polstring på både siddefladen og

rundt om barnets hoved. Betrækket er aftage-

ligt og kan vaskes i maskine. Alder 4–10 år.

(15–36 kg)

Fra 999.-
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Cykelholder
Art.nr. 519 40-970-3
Let håndterlig cykel-

holder for biler med

anhængertræk.

Patenteret hurtigkob-

ling til sikker og let

montering på de fleste

biler. Op til 3 cykler –

låsbar.

Husk lygtebommen 
Art.nr. 525 xmp9018p

lovbefalet i DK

Leveres med kabel 

og anhængerstik.

560.-

Komplet trailerhjul 
med luftgummihjul
Art.nr. 40-90439

Monteringsbeslag for trailerhjul
Art.nr. 40-90433

Komplet trailerhjul 
med massivt gummihjul.
Art.nr. 40-90431

MOBITRONIC omformer 
Art.nr. 40-msi10012

12v- 220v. 110w - Anvendelig som

strømforsyning i bilen til  bærbar

pc – fax – etc.

545.-

MOBITRONIC omformer 
Art.nr. 40-810012pp

12v- 220v. Samme anvendelses

muligheder som ovenstående

dog effekt på 150w.

675.-

Stofmåtter 
Art.nr. 513 0x-xxx

Kantsyede universal stofmåtter i nålefilt.

Leveres i 4 forskellige farver.

99.-/set

199.-

Komfort & trailerdele

Sikker transport Kanonpris!

199.-

Kanonpris!

139.-

Kanonpris!

59.-

Mekonomen kan tilbyde omformere med effekt op til 500W
Spørg efter pris.




