Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
mobil : + 420 603 266 348 , www.Veteranservice.cz
Email: Zbynek.silhan@seznam.cz

TATRA 600

600,04,24 Kč 205,- Těsnění víka hlavy válce,Dichtung für Zilinderkopfdeckel.
600.02.37 Kč 70,- Těsnění víka setrvačníku,- Dichtung für
Schwungscheibe Deckel.
600.07.16 Kč 75,- Těsnění víka sacího koše,- Dichtung für
Saugkorbdeckel. (Saugkorbdeckeldichtung)
600.07.28 Kč 60,- Těsnění nalévacího hrdla,- Dichtung für
Aufgusshals. (Aufgusshalsdichtung)
600.08.16 Kč 60,- Těsnění sací trubky (4 ks-na vozidle),Saugrohrdichtung.
64.13.81 Kč 65,- Těsnění karburátoru ,-Vergaser-dichtung
E1351a Kč 165,- Těsnění výfuku (2 ks-na vozidle) ,-Auspuffdichtung
600.34.18 Kč 210,- Pružina brzd zadního kola (2 ks-na vozidle)
Feder Hinterradbremse (2 Stück pro Fahrzeug)
600.42.23 Kč 210,- Pružina brzd předního kola (2 ks-na vozidle)
Feder Vorderradbremse (2 Stück pro Fahrzeug)
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G- T600.05.61

G- T600.05.37 55,-Kč Těsnící kroužek horní ( 8 ks na vozidle)
G- T600.05.61 75,-Kč Těsnící kroužek dolní ( 8 ks na vozidle)

118520 Kč 555,- Klíč k uzávěrce náboje,- Radkappenschlüssel

G-600.15.91 Kč 3550,- Pružná spojka náhonu ventilátoru
(pouze u vertikálního ventilátoru),C35x41 Kč 135,- Těsnění sací trubky (4 ks-na vozidle),600.08.43 Kč 125,- Těsnění předehřívacího potrubí a př. tělesa

Flexible Lüfterantriebskupplung

(2 ks-na vozidle),-

600.08.34 Kč 95,- Předehřívací plech -nerez (1 ks-na vozidle),-

874687 Kč 90,- Kulová podložka k.kl.řízení pr.31/16,5mm,Staubkappe
874689 Kč 185,- Pérová hvězdice,- Krallenfeder
824684 Kč 45,- Pojistný plech kulového kloubu řízení,Sicherungsblech Kugelgelenk

Novinka

G- T600.09.06

125,-Kč

Těsnící kroužek nástrčky kabelu (zabraňuje úniku chladícího
vzduchu kolem zapalovacích svíček) ( 4 ks na vozidle)

G-600.44.04 Kč 385,- Pouzdro předního pera,-Búchse-gummi
(4 ks-na vozidle),
(při náhradě bronzového pouzdra se zkracovalo o 2 mm - viz. díl.příručka)

Další díly najdete v souborech :
Andere Teile können in den Dateien zu finden:
Other parts can be found in the files:

- odrazky a stop lampy,- Rückstrahler, Stopplampen,Reflectors, stoplamps,
- hlavní reflektory,- Hauptreflektor,- Main reflectors,
- elektro,- Elektrisches Zubehör,- Electro,
- zpětná zrcátka,- Rückblickspiegel,- Driving mirrors,
- stěrače,- Scheibenwischer,- Windscreen wipers,
- kliky dveří,- Türgriffe,- Door handles,
- volanty,- Lenkräder,- Steering wheels
- typové štítky,- Typenschilder,- Type plates,
- poklice,- Radkappen,- Covering of wheels,
- profilové těsnění,- Gummidichtung,- Profile seals,
- gumové manžety,-Gummimanschetten,- Rubber sleeves,
- pryžové díly,- Gummiteile,- Rubber parts,
- Další informace o vozidle najdete v souborech - obrazový
průvodce vývoje a katalogy náhradních dílů.
- Für weitere Fahrzeuginformationen können in Dateien gefunden werden - Entwickelungsführer in Bilder und Teilkataloge, Dokumentation

pří objednávce uvádějte :

- katalogové číslo + název
- adresu + mobilní telefoní číslo
- u mnoha zásilek lze vybrat doručování v
dopoledních, nebo odpoledních hodinách
- díly jsou zasílány jako balík do ruky, nebo
na poštu (při uvedení t.č. vám pošta zašle
oznámení o ternínu doručení - a ten si mů
žete dle potřeby změnit).
- ceník dobírek je v dodacích podmínkách

Bei der Bestellung führen Sie ein:
- Katalognummer + Titel

With your order state:
-catalog number + title

MAJDETE NÁS POUZE NA MOTORTECHNĚ BRNO,
na lokální burzy - Kladno a Chotusice si můžete díly objednat na tel.č. 603 266 349

