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Volanty - Lenkrad - steering wheels - AERO , TATRA, .....
AERO 500 , 662 , 1000

A5053

A3043+A3045+A3046

(A3043)

A(3043) Kč1170,- Víčko volantu s nápisem AERO-niklované
Lenkraddeckel mit Aufschrift “AERO” Nickel
A(3045) Kč (3420,-) Odlitek volantu (neopracovaný)-jen vrtaný
Lenkradnabe mit Speichen (Gußteil ohne Bearbeitung)
A(3046) Kč 2150,- Dřevěný kruh volantu prům.385/325 mm
Holzring des Lenkrades durchm.385/325 mm
A 5053 Kč 3440,- Ložisko volantu hliníkové,- Lager der

A 3042-Ni Kč 14320,- Volant pérový, bez tlačíka -niklovaný,Lenkrad elastisch, ohne hupe-Knopf - vrnickelt
A 3042-Ch Kč 14220,- Volant pérový,bez tlačíka -chromovaný

Lenkrad elastisch, ohne hupe-Knopf - vrchromt

A 3042/b Kč 2150,- Dřevěný kruh k volantu prům.387/341 mm
Holzring des Lenkrades durchm.387/341 mm

A3045 - obroušený (geschliffen) +A3046 = (7880,-Kč)

A3045 - obroušený a vyleštěný (geschliffen und poliert)
+A3046 =(10360,-Kč)

A3045 - obroušený a vyleštěný +A3046+A3043 =(11500,-Kč)

AERO 662 , 1000

24

28x28

Lenkstange am Armaturenbrett

Díly k volantu A3042

A 3042-K Kč 350,- Kontakt klaksonu,- Autohupe-Kontakt
A 3042-P Kč 65,- Pružina klaksonu,- Feder
A 3042-T Kč 330,- Tlačítko klaksonu,- Horndruckknopf
A 3042-T- AERO Kč 370,- Tlačítko klaksonu s nápisem ,hupe-Knopf mit der Aufschrift : AERO,A 3042-T-TATRA Kč 370,- Tlačítko klaksonu s nápisem,hupe-Knopf mit der Aufschrift : TATRA,-

TATRA 11,12,30

TATRA-O-274660 (3920,-) Kč
Odlitek volantu (neopracovaný) - jen vrtaný
Lenkradnabe mit Speichen (gussteil ohne Bearbeitung)
TATRA-DK-274660 2150,- Kč
Dřevěný kruh volantu prům. 423/363 mm
Holzring des Lenkrades durchm. 423/363 mm
TATRA-(O-274660+DK-274660) obroušený a vyleštěný,
geschliffen und poliert
=( 11010,-Kč)
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L5053,

L5086,

L5064

L5053 Kč 4010,- Volantové ložisko-3 šrouby(bez zámku)
Lager der Steuersäule ohne Schloss (für 3 Schrauben)
L5086 Kč 255,- Západka zámku řízení, Schnapper des
Lenkradschlosses
L5064 Kč 495,- Klíček zámku řízení -polotovar,
Lenkradschlússel-abgus

20

20

25,5

L5088 Kč 5270 ,- Zámek řízení se dvěma klíčky,
Lenkradschloss mit 2-Schlússeln

AERO 30, 50

1934-35
model 1936 1935-47
Volant používaný na vozech AERO 30,- Lenkrad auf Wagen AERO 30 verwendet

TATRA-(O-274660+DK-274660) obroušený a vyleštěný,
geschliffen und poliert
= (11010,-Kč)
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1936-41 V-1-4- drátový ........... prům. 420 mm
AERO 30,50 ,- příplatková varianta

Drátěné, pérové, americké,.......volanty se začínají montovat jako příplatkové varianty od roku 1936,- Als Zuzahlungsvariante wurde die
Lenkräder aus Draht, Feder und US-Ausfführung ... ab 1936 montiert.
V-1-C-4- drátový Kč 8650,- volant černý ,-Lenkrad schwarz - vrtaný na kuželové kolíky -systém AERO
V-1-B-4- drátový Kč 9650,- volant bílý ,-Lenkrad weiß - vrtaný na kuželové kolíky -systém AERO
V-1-4-0 -ne vrtaný na kuželové kolíky

Sestava klaksonu,-

Díly volantů

V-V. Kč 560,- víčko volantu (M48x1,5), bílé, nebo černé,Lenkrad Kappe (M48x1, 5), weiß oder schwarz

pro volanty se středovou maticí bez
....

VV - Podložky klaksonu
KL-V-5-Pr. Kč 75,-

pří objednávce uvádějte :

VV - K Kč 350,- Kontakt klaksonu (L3125+6),Autohupe-Kontakt
VV - Podl. Kč 100,- Podložka pružiny klaksonu (L3124),Unterlegscheibe Hupe-feder
VV - P Kč 65,- Pružina klaksonu (L3231),- Feder
V-V. Kč 560,- víčko volantu (M48x1,5), bílé, nebo černé
(L3236+7),- Lenkrad Kappe (M48x1, 5), weiß oder schwarz

- 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
tel.:+420 547 356 020 , mobil:+420 603 266 348 , www.veteranservice.cz
Email: zbynek.silhan@seznam.cz

TATRA - volanty prům. 420 mm
Lenkrad durchm. 420 mm

V-V. Kč 555,- víčko volantu (M48x1,5), bílé, nebo černé,Lenkrad Kappe (M48x1, 5), weiß oder schwarz

V-2-C-4- drátový
V-2-B-4- drátový
TATRA 57,75
TATRA 57,75
V-2-4-C 4-drátový Kč 8850,- volant černý y ,-Lenkrad schwarz
V-2-4-B 4- drátový Kč 9850,- volant bíly ,-Lenkrad weiß
(volanty V2 jde objednat také s průměrem otvoru 25 mm
V- 2 -4 (5) - 0 -nevyvrtaný na šroub jako pro TATRU )

V-3-C-4- drátový
V-3-B-4- drátový
TATRA 57,75
TATRA 57,75
ŠKODA
ŠKODA
V-3-C-4- drátový Kč 8950,- volant černý ,-Lenkrad schwarz
-4-Draht-Ausführung
V-3-B-4- drátový Kč 9950,- volant bíly ,-Lenkrad weiß
-4-Draht-Ausführung
(volanty V3 jde objednat také s průměrem otvoru 25 mm
V- 3 -4 - 0 -nevyvrtaný na šroub jako pro TATRU ,

pro vozy ŠKODA)

Přehled středů volantů,Überblick über die Lenkradnabe

A 3042-Ni ( Volant s tlačítkem pérový)
pr. 26 / 80 x 68 mm
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(V-1- 4- drátový)
pr. 26 / 91 x 70 mm

(V-2- 4- drátový)
(V-2- 5- drátový)
pr. 26 (25) / 84 x 62 mm

(V-3- 4- drátový )
( V-3- 5- drátový )
pr. 26 (25) / 120 x 62 mm

(V-4- 5- drátový)
kužel / 99 x 41 mm

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

- zachraňme budoucnost našich dětí
- zachraňme naší vlast
- zachraňme i budoucnost našich autíček
před evropskými byrokraty, naši podlézavou vládou a systémovými stranami, které nás
všechny vedou do nebytí
AE News (American European News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a
slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v
USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální
propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U
nás píšeme bez cenzury, bez politické korektnosti, bez
servilnich postojů k palčivým problémům z domova i ze
světa.

