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Nápisy na chladič,-Zeichen am Kühler,Inscriptions on the radiator -

2020

Kč 1720,- délka - länge - 320 mm Nápis PRAGA na chladič -

chromovaný ,nebo niklovaný, -Schriftzug PRAGA für den Kühler
vrnickelt,

Kč 1770,- délka - länge - 165 mm Nápis PRAGA na chladič -

chromovany, nebo niklovaný,-Schriftzug PRAGA für den Kühler
verchromt oder vrnickelt
Kč 1080 ,- délka - länge - 115 mm(Baby) Nápis PRAGA na
masku chladiče,- Schriftzug PRAGA für die Kühlermaske,hromova ný;- verchromt
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0-140 km/h Kč 1460,- prům./Durchm. - 152 mm Plast do
tachometru VDO - AERO 50 - (model-1937 - 38),Tachoplastikscheibe mit Skala - AERO 50
T6073 Kč 810,- 98x292mm -model 1939 Sklo do rychloměru
- Aero 50 (30) - Tachoglasscheibe mit Skalen

TATRA 57

A 4316 Kč 1390,-délka - länge - 130 mm Nápis “AERO
500,662,1000” na chladič -chromovaný ,-Schriftzug” Aero” für
Kühlergril (nebo niklovaný), oder vrnickelt
L4175 Kč 1390,- Aero 30,50 -délka - länge - 130 mm Nápis
AERO na masku chladiče chromovaný ,-Schriftzug AERO für die
Kühlermaske verchromt

L4871 Kč 1010,- Aero 30-mod.1939 -délka - länge - 51 mm červený- Nápis AERO na masku chladiče ,-Schriftzug AERO 301939 -ROT für die Kühlermaske -smaltovaný, -emaillierten
T5169 Kč 1010,- Aero 50-mod.1939 -délka - länge - 51 mm bílý- Nápis AERO na masku chladiče ,-Schriftzug AERO 50-1939 weiß für die Kühlermaske -smaltovaný, -emaillierten

Kč 1390,- Rámecek tachometru(VDO) Tatra 57 ... - Pr 165x10 mm
Kč 640,- Rámecek tach. a hodin AERO 500,662,1000 - Pr 83x4,5 mm

Kč 2680,Přístrojovka TATRA - chromovaná,- (310x125 mm) ( pr.81mm /

pr.76mm - pro skříňku BOSCH / pr.81mm)
Instrumentenblende verchromt (Bosch)
Přístrojovka TATRA -Scitila - chromovaná,-Kč 2970,- (310x125
mm) ( pr.81mm / pr.83mm - pro skříňku Scintila / pr.81mm)
Instrumentenblende verchromt (SCINTILA)

A 5156 Kč 2370,-

(308x120 mm)

Kč 450,- Nápis LUCAS do Přístrojovka - chromovaná,-

reflektoru chromovaný nebo niklovaný,-AnSchrift LUCAS für Scheinwerfer
vechromt oder vernickelt,- Inskription Lukas (for reflector, magneto) chrome or nickel
plated,- průměr -21 mm

Tachometry a hodiny,-Tachometer und Uhren

0-130 km/h Kč 710,- prům./Durchm. - 160 mm
Sklo do tachometru VDO-AERO 30,-Tachoglasscheibe mit Skala
30L6021e Kč 175,- Plech do tachometru s nápisem AERO -Křižík
(prov.bez deního počítadla) bez vnitřního pechu a otvoru pro
ampérmetr,- Blech für Tacho mit Anschrift AERO-K. -doprodej
0-120 km/h Kč 710,- prům./Durchm .- 151 mm Sklo do tachometru VDO -TATRA 75-Tachoglasscheibe mit Skala
0-130 km/h Kč 710,- prům./Durchm. - 160 mm
Sklo do tachometru VDO - ŠKODA -Tachoglasscheibe mit Skala

Instrumentenblende verchromt

A10034 Kč (9980),- Hodiny - 8 denní /VDO,nebo Křižík/-černé,
nebo bílé,- Atomobil-Uhr Durchm.80- VDO oder Křižík (weis oder
schvarz)
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Odznaky -doprodej

Kč 120,-odznak AERO - bíly

Chromované šrouby -doprodej

M4 x14mm
M4 x12 .... 25mm
M5 x14......40mm
M6 x25mm
M6 x35mm

-Kč 1,-/kus - železo - čočková hlava
-Kč 1,-/kus - železo - válcová hlava
-Kč 1,-/kus - železo - válcová hlava
-Kč 1,-/kus - železo - čočková hlava
-Kč 3,-/kus - mosaz - čočková hlava

Čalounickě podložky niklované -doprodej

Písmena -- Buchstaben

TATRA - (603 - 1)

-Tatra chrome letters (20,5 mm)

1710 Kč,

Zvláštní nabídka,-Sonderangebot

doprodej odznaků , -Schlussverkauft :
velikost 50-70 mm
NSU Kč 30,

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

