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krize K19

DOKO

12-14 mm

A10120

14 mm

Třecí tlumiče - Stoßdämpfer - Friktion dampers

délka ramene 193 mm
Die Armlänge 193mm

délka ramene 200 mm
Die Armlänge 200mm

T125295
A10108

6660,- Kč

AERO 500, 662, 1000, Tatra 11, 12

A10112(-pr.12 mm) , A10113-(prům.14mm)- ,

6660,-Kč
TATRA 11,12
AERO 500, 662, 1000

A10110

A10112, 3,Kč 1750,- Levý a pravý horní držák tlumiče (DOKO pr.12 mm , nebo BOSCH

pr.14 mm)-Linke und rechte Halter desDämpfers(Doko d.12 mm oder Bosch durchm.14 mm)

A10110 Kč 500,- Držák tlumiče Doko , nebo (Bosch-pr. 14)- dolní Unterer
Stoßdämpferhalter Doko , oder (Bosch)-14 mm

Podložka,-

Kč 470,-

Třecí obložení,-

Kč 360,-

pr.92/38x5 mm

Štítek BOSCH,-

Kč 475,-

Víčko DOKO,Kč 1085,-

Pružina dvoudílná,Zveiteiligefeder

Kč 1260,-

Šroub + matice (6HR 27, nebo
22mm),-Schraube + Mutter

Kč 1150,-

Pružina dvoudílná,Zveiteiligefeder

Kč 810,-

Šipka 27mm, nebo 22mm,-

Kč 475,-

Třecí obložení jednodrážkové,-

Kč 460,-

pr.80/14 x 4 mm

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

2021-2

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

Třecí tlumiče - Stoßdämpfer - Friktion dampers

strana :2 - TT

TATRA 17,31

Kč 9370,-

jeden kus na vozidle

13 mm

délka ramene 225 mm
Die Armlänge 225mm

délka ramene 195 mm
Die Armlänge 195mm
arm length

T305295

Kč 9250,-

TATRA 30

TATRA 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
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Třecí tlumiče - Stoßdämpfer - Friktion dampers...AERO 30,50

Kč 8160,Přední tlumič Doko (1934-35),-Vorderer Stoßdämpfer Doko Aero 30

L4481

L4789

L4466, (L4697) Kč 530,- Litá podložka tlumiče pérování,Gußunterlage des Stoßdämpfers
L 4465 Kč 440,- Třecí kotouč tlumiče pérování,Reibungsscheibe des Stoßdämpfers
L4484 Kč 1100,-třídílné -3-Teilige-Miskové pero tlumiče nárazů,Tellerfeder für Stoßdämpfer

Berma M12 Kč 235,- Dvoudílná pojistná matice,-Zveiteilige MutterM12

L4482

L4788

L4481 Kč 5790,- Aero 30,50-Přední tlumič (1935-37 do 10.serie) L4482 Kč 6210,- Aero 30,50 -Zadní tlumič pérování;Vorderer Stoßdämpfer(1935-37 bis zu 10.Serie)
Hinterer Stoßdmpfer
L4789 Kč 5680,- Aero 30,50-Přední tlumič (od 10.serie 1937) L4788 Kč 6530,- Aero 30,50 -Zadní tlumič pérování - od -von 10
držák je součástí chassis-Vorderer Stoßdämpferab ab 10.Serie 1937
serie 1937 Hinterer Stoßdämpfer

L4465

L4466 L4697 T4333 L4471

L4484

Přední tlumiče pro vozy Aero 30 , 50
Vordere Stoßdämpfers für Wagen Aero 30 , 50

POZOR, pokud se nevzepřeme a
neodstraníme tu pakáž s vlády a
sněmovny ve volbách končíme netřeba se na 16.10.chystat.
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Nový světový řád kam nás nyní vedou je
bez svobody pohybu, auta pouze pro vyvolené a také bez nás. Cíl je redukovat obyvatelstvo minimálně o 90%.

V důsledku řízeného zadlužování a řízenému
kolapsu hospodářství a likvidaci soukromníků
dochází k programovému nedostatku zboží s
cílem zvyšování závislosti na nadnárodních
organizacích, které zvyšují až několikanásobně ceny. Jsem tedy nucen vzhledem k nárustu cen vstupů opět upravit ceník, aby byly
tyto náklady kompenzovány.

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, nenechme z nich dělat pokusné zvířátka jako na Slovensku
- zachraňme naší vlast, pro nás a další generace
- zachraňme i budoucnost našich autíček, před ekologickými daněmi a výsadou jen pro vyvolené
před evropskými byrokraty, zdejši podlézavou vládou a systémovými stranami, včetně nové
přísahy , které nás všechny vedou i přes očkování 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.

Proud národní hrdosti, PROTIPROUD, AUTSIDERMEDIA, MAP, Irena Aneri,
Otevři svou mysl, Pokec 24, Osel, Zvědavec, AE News, Svobodný vysílač cs,

