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Gumové manžety - Gummimanschette - Rubberpacking,- Stahovací objímky manžet Befestigungring * Pozor - olejivzdorné pryže mohou reagovat s ozónem, proto je vhodné jejich venkovní stranu naolejovat, případně
ošetřit přípravkem na ochranu pryže, prodlouží to několikanásobně jejich životnost.* Warnung - ölbeständig Gummi kann mit
Ozon reagieren, ist es angebracht, ihre Party im Freien geölt oder mit einer Gummibeschichtung überzogen zu schützen, zu verlängern
ihr Leben viele Male, dass.
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57.33.61

TATRA

Spoj manžety se nesmí dát nahoru - byl by příliš namáhán.
U Tatry 57 se dává na rovnou část rozvodovky.

57.33.61 Kč 670,- Zadní gumová manžeta Objímka průměr 70 mm Kč 270,TATRA (11, 12, 30)
Kč 270,TATRA 57,75,30,11,12,
Stahovací drát manžety prům. 155mm
Befestigungring Durchm. 70 mm
prům.155/65x205 mm
Befestigungring ř 155 mm
Hintere Gummimanschette TATRA
57,75,30 ,11,12, Durchm.155/65x205 mm

TATRA 57

49
44

M-AT-SM Kč 30,Spojovací materiál manžety,Befestigungsmaterial
Manschetten,

574176 Kč 200,- Ochraná krytka matice
spojovacího čepu (přední naprava) ,- Gummikappe

TATRA
600

603.1.33.88-1

700kč,-

TATRA
603
*

Manžeta Tatra 603Gummimanschete (95/55x130)

TATRA
603

603.1.48.25-3

300Kč,-

Gumová manžeta řízení,- Gummischutzbalg
( 105x200 mm)

M-603-SM Kč 30,Spojovací materiál manžety,Befestigungsmaterial
Manschetten,

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

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

Škoda
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Gumové manžety - Gummimanschette - Rubberpacking,- Stahovací objímky manžet Befestigungring * Pozor - olejivzdorné pryže mohou reagovat s ozónem, proto je vhodné jejich venkovní stranu naolejovat, případně

ošetřit přípravkem na ochranu pryže, prodlouží to několikanásobně jejich životnost.* Warnung - ölbeständig Gummi kann mit
Ozon reagieren, ist es angebracht, ihre Party im Freien geölt oder mit einer Gummibeschichtung überzogen zu schützen, zu verlängern
ihr Leben viele Male, dass.

L 3159

spoj manžety se nesmí dát nahoru - byl by příliš namáhán
a narážel by do výstupu chladiče
M-AT-SM Kč 30,L 3159
Kč 665,*
Spojovací materiál manžety,L 3173
Kč270,L3103A
Kč 270,Stahovací kroužek těsnění skříně AERO 30,50 - Gumová manžeta skříně Stahovací drát těsnění prům.55 mm Befestigungsmaterial
prům.140/55x160 mm (dělená)
prum.138 mm
Manschetten,
Befestigungring durchm.55 mm

Befestigungring des d.138 mm

Gummimanschette des Ausgleichgehäuses
durchm.140/55x160 mm

M-AT-SM Kč 30,Spojovací materiál
manžety,Befestigungsmaterial
Manschetten,

L 3103 Kč 270,Stahovací drát prům.60 mm.
Befestigungring durchm.60
L 3028 -Dělená Kč 640,*
L 3174 Kč 270,L 3028 Kč 640,*
Gumová manžeta náboje 130/60x80 mm
Stahovací drát těsnění prům.129 mm Gumová manžeta náboje 130/60x80 mm
AERO 30,50 - Gummimanschette der
Befestigungring der Nabendichtung AERO 30,50 - Gummimanschette der
Vorderradnabe durchm.130/60x80 mm
durchm.129 mm
Vorderradnabe durchm.130/60x80 mm
(pro nouzovou rychlou opravu )

ŠKODA
339-5439
ŠKODA
-OCTAVIA
-1202

ŠKODA

Škoda

Škoda-399-5439 Kč 660,*
Škoda - manžeta kloubu -nedělená,-prům./durchm. 143/46x90 mm
Manschette des Gleitkreutzgelenkes,-

10-466-5439

ŠKODA
-OCTAVIA

Škoda-10-466-5439
Kč 660,*
Škoda - manžeta kloubu - dělená,-prům./durchm. 145/48x90 mm
Manschette -geteild,- Rumber sleeue (divided)

