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Stěrače - Scheibenwischer - Windscreen wipers (-1928 - 1950 -)
Umístění na vozech AERO 30 a 50
Instalation auf den Wagen Aero 30 und 50
Lokation in the cars AERO 30 and 50
TYP KAROSERIE : ROADSTER a SPORTOVNÍ
Type of body : ROASTER and SPORTCAR

190 mm ( D = +40 mm)

RS -1

Kč 2080,-

RS-1D

Kč 2340,-

Raménko stěrače úplné chromované ;
Kompletter Wischerarm verchromt
Arm of wiper complete chromed plated

RS-1-Ni -Kč 2080,180 mm

RS -2

Raménko stěrače úplné niklované;
Kompletter Wischerarm verniklt,
Arm of wiper complete nickel plated

Kč1800,-

Krátké raménko náhonu s kloubem propojky
Kurzer Wischerarm mit Verbindungsgelenk
Short arm of drive with joint-interkonektion

RS -3

Kč 2340,-

RS - 3 -Ni Kč 2340,oska pro upevnění druhého stěrače do skla nebo karoserie
Welle zur Befestigung eines zweiten Wischerarm in Glas oder Karosserie

RS-5

180 mm (D - 210 mm)

RS-7

RS-7D
RS-8
RS-1-D
RS-1

Kč 2455,-

RS-3D - Ni Kč 2455,-

Raménko stěrače s kloubem propojky - niklované;
Wischerarm mit Verbindungsgelenk - verniklt
Arm of wiper with joint-interkonektion - nickel plated

RS-4

Kč 640,- Oska druhého stěrače
Achse für zweiten wischer,-Axis of second wiper

Kč 480,- Propojka stěračů pr.3mm x 250 mm -chromovaná
Verbindungsteil aus Draht (3mmx250 mm) -verchromt
Interkonektion of wipers - chromed plated

RS-5-d-500
RS-5-d-800
RS-5-d-970
RS - 1-D , RS - 3-D : Raménka stěračů prodloužená (190 mm na 230 mm) ,
Wischerarm verlangert (von 190 bis 230 mm)

RS-3D

Raménko stěrače s kloubem propojky
Wischerarm mit Verbindungsgelenk
Arm of wiper with joint-interkonektion

Kč 560,- Propojka stěračů pr.3mm x 500 mm
Kč 665,- Propojka stěračů pr.3mm x 800 mm
Kč 705,- Propojka stěračů pr.3mm x 970 mm
- chromovaný nerezový drát

RS-6

Kč 955,Náhradni lišta stěrače chromovaná 180 mm
Brett von Wischer verchromt
Strip of wiper chrome
náhradní-erzatzt-spare
RS-6-D Kč 1035, prodloužená na 210 mm
RS-6 -K Kč 955,- zkrácená na 160 mm

RS-7 -180 mm

Kč 565,- Lišta stěrače nerezová ,-Brett von
Wischer Anticoro,-Strip of wiper,- náhradní-erzatzt-spare
RS-7K -160 mm Kč 565,RS-7D -210 mm Kč 685,RS-7-CH -180 mm

Kč 890,- Lišta stěrače chromovaná ,-Brett von
Wischer verchromt,-Strip of wiper -chromed,- náhradní-erzatzt-spare

RS-7K-CH-160 mm
RS-7D-CH -210 mm
RS-8

Černě zinkované provedení, Schwarz Zink Ausführung,
RS-1-C Kč 2080,RS-2-C Kč 1800,RS-3-C Kč 2340,-

Kč 890,Kč 940,-

Kč 80,- Náhradní gumka lišty -síla 3 mm !
Erzatzt Gummi - Breit 3 mm !

RS-4-C Kč 640,-

Typ:C -Doprodej

Jak dál ?

Volby dopadly tak, že už nemáme v parlamentu ani ty dva poslance za občany této země.
Ovčané zvolili své ovčáky s předvybraných kádrů, ty však nemají povinosti k nim, nýbrž k
majitelům stáda, který jim financuje jejich prezentaci v čt. a na bilbordech. Takže protektorátní vláda této země oddaně slouží svým pánům farmaceutické loby, korporacím a bankéřům a pilně uvaluje sankce na nás.

- zhodnoťme nyní situaci -

- prozíravá politika EU nás bude vysávat stále víc a zadlužovat a tím, že ukápne do korýtka zdejším podporovatelům, převede i státní majetek, zbytky suverenity a také prostřednictvím zdanění i náš osobní majetek do vlastnictví svých loutkovodičů
- tato prozíravá a promyšlená politika způsobila nejen krach menších firem a převod
všeho zisku do nadnárodních společností a nárust sociálních rozdílů, ale také narušení
funkčních dodavatelských vztahů.
- nárust cen vstupních meterialů a služeb je za poslední rok 2 až 3-násobný, a po vyčerpání zásob, které jsme v očekávání této finanční krize vytvářeli již několik let, se z důvodu
snahy o udržení výroby bude stále výrazněji promítat do cen našich výrobků, za této situace bude nutno již mnohé pouze doprodávat.
- ceny v nabídce se budou s růstem inflace která je již nyní oficiálně nad 10% měsíčně
zvyšovat. Rychlost bude záviset na tom jak intenzivně nám všem zdejší vládnoucí loutky
půjdou po krku a jak budem slepě plnit všechna opatření vytvářená proti nám - pokud jim
nenasypeme trochu písku do jejich programu NWO
- nacházíme se nyní v stejné situaci jako německo v 30-letech minulého století, kdy se
moci chopil nadnárodní kapitál, dosadil si své loutky a začal ke své záchraně vytvářet
ideologie jediné pravdy a vyjímečnosti - což vedlo k 2-světové válce (nechtějí náhodou
zdejší ovčáci udělat znovu pro zachránění svých korýtek totéž ?).
- do podzimu se budou trochu brzdit, ale pokud se většinově znovu projevíme jako ovčané, kteří si vyberou znovu to usměvavé zlo s nabídky čt. a plakátů - tak končíme a je
třeba si hledat jinou vlast, jako to udělali ti prozíravější židé a myslící nenacisté, kteří uviděli v dáli pro ně již připravené vyhlazovací tábory.
- v televizi jsem přestal sledovat zprávy asi před 15 lety, pak v dílně občas jen dokumenty,
ale ty novější se stále více stávaly pouze propagandou jediné pravdy a hodnot - takže
brzo bedna prolhaná letěla do kontejneru a poslouchám již jen neoficiální zpravodajství
na internetu.
- pokud jim nevystavíme všem stopku tak nás jak říká oficiálně lidumil B.Gates vyhladí
nás 95% a nechají si jen obslužné otroky a dráby v elektronickém koncentráku digitálních
pasů a sociálních kreditů.

Co všechno za těch více jak 30 let dokázali udělat pro nás, kteří je živíme a
kterým by měli sloužit ?

- stali jsme se členem teroristického paktu NATO - financujeme a podílíme se na jeho imperiálních výbojích nadnárodního kapitálu - podobně jako kdysi hitlerovské německo
- rozkrást vše, a změnit tuto zemi s průmyslově vyspělé na rozvojovou
- udělat z nás zdrojovou základnu pro takzvaně rozvinuté země západu, kam odvádíme v podstatě vše
co vytvoříme
- krizí finančního systému skrytého za “PANDEMII” přicházíme o poslední zbytky svobody a nezávislosti - nastupuje věk totální kontroly, cenzůry a zavádění koncentračních táborů pro nespokojené (už
probíhá v Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě, USA, Velké Británii)
- nás by to čekalo po volbách .
- už se tam řítíme Fialovou dálnicí !
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Stěrače - Scheibenwischer - Windscreen wipers (-1928 - 1950 -)
160 mm

160 mm

RS-1K Kč 2080,Raménko stěrače úplné chromované ;
Kompletter Wischerarm verchromt
Arm of wiper complete chrome plated

180 mm

160 mm
160 mm

180 mm
160 mm

160 mm

Zkrácené raménko ,-kürzere Wischarm,abbreviated wiper arm

RS-1KK Kč 2080,Raménko stěrače úplné chromované ;
Kompletter Wischerarm verchromt
Arm of wiper complete chrome plated

kratší ráménko stěrače i lišta,-kürzere Wischerarm
und Brett,-shorter wiper arm and Strip

RS-3K Kč 2340,Raménko stěrače s kloubem propojky
Wischerarm mit Verbindungsgelenk
Arm of wiper with joint-interkonektion
Zkrácené raménko ,-kürzere Wischarm,abbreviated wiper arm

RS-3KK Kč 2340,Raménko stěrače s kloubem propojky
Wischerarm mit Verbindungsgelenk
Arm of wiper with joint-interkonektion

kratší ráménko stěrače i lišta,-kürzere Wischerarm
und Brett,-shorter wiper arm and Strip

Přehled použitelnosti,- Übersicht über Einsatz,- Overview of use,-

RS-1KK (RS-3KK)

215 - 235 mm

235 - 250 mm
240 - 270 mm

RS-3K
(vhodné pro AERO
30 , 50 - SPORT a
ROASTER)

290 - 330 mm

160 mm

RS-6 KK

180 mm

RS-6

210 mm

RS-6 D

RS-3 (RS-1)

RS-3D (RS-1D)

Lišta stěrače
chromovaná
Brett von Wischer
verchromt
Strip of wiper chrome
náhradní-erzatzt-spare
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Stěrače - Scheibenwischer - Windscreen wipers (-1939 - 1985 -)

MATERIÁl : Zinkové odlitky + nerez,- Material: Zink + Edelstahlguss,-zinc die castings +stain
less steel. - C = Odlitky černě lakované + nerez,- C = Zink schwarz lackiert +
Edelstahl,- - C = castings painted black + stain less steel.

RS-11 Kč xxxx (RS-11-C Kč2280,-)

5

Raménko stěrače úplné ,-doprodej
Kompletter Wischerarm ,-Schlussasverkauf
Arm of wiper complete ,-

RS-11-D Kč xxxx,(RS-11-C-D Kč 2415,-)

max. 300 mm

5

pr.3 mm

RS-22

RS-22 Kč xxxx

Krátké raménko náhonu s čepem propojky ,Kurzer Wischerarm mit Verbindungsbolzen,Short arm of drive with joint-interkonektion,doprodej,-Schlussasverkauf,-

RS-22 -C

RS-33 xxxx

Raménko stěrače s čepem propojky,-doprodej
Wischerarm mit Verbindungsbolzen,Arm of wiper with joint-interkonektion

max. 300 mm

RS-44

Kč 710,-

RS-45

Kč 1060,Oska druhého stěrače
Achse für zweiten wischer
Axis of second wiper
Materiál-leštěný
hliník+mosazná průchodka
Material-poliertem Aluminium
+ Messingbuchse

RS-77 -180 mm

Kč 1100,-

Lišta stěrače nerezová -náhradní
Brett von Wischer Anticoro-erzatzt
Strip of wiper -spare

3

Oska druhého stěrače
Achse für zweiten wischer
Axis of second wiper
Materiál-leštěný
hliník+mosazná oska
Material-poliertem Aluminium
+ Messing Welle

Doprodej,- Schlussasverkauf

180mm (D - 210mm), (K - 160mm)

RS-77K -160 mm
RS-77D -210 mm

3

300mm (D -370 mm), (K - 280mm)

Kč 1100,Kč 1200,-

3

3

3

5

RS99

RS55

RS55

RS-992

Kč 230,- kloub propojky dvojitý ,gemeinsamen Doppel Jumper

3

3

3

RS55

RS-99

RS55

RS-55

RS-55 - Kč 80,-Propojka stěračů pr.3mmx250mm nerezový drát,-

RS-55-d-300
RS-55-d-500
RS-55-d-800

RS-99

3

RS-99

Verbindungsteil aus Draht (3mm ),-

Kč 190,-

kloub propojky ,Joint-Jumper

Interkonektion of wipers (wire)

Kč 140,- Propojka stěračů -nerezový drát pr.3mm x300 mm ,- Schaltdraht Edelstahl-Wischer
Kč 170,- Propojka stěračů -nerezový drát pr.3mm x 500 mm
Kč 200,- Propojka stěračů -nerezový drát pr.3mm x 800 mm
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Stěrače - Scheibenwischer - Windscreen wipers (-1939 - 1985 -)

MATERIÁl : Chromovaný mosazný odlitek + nerez,- Material: Verchromte Messing gegossen +
Edelstahl ,-Material: Chrome plated cast brass + stainless steel RS-111 Kč 2980,-

Raménko stěrače úplné ,Kompletter Wischerarm ,Arm of wiper complete ,-

5

RS-111 -K Kč 2980,RS-111 -D Kč 3100,-

RS-222
5

Kč 2490,-

Krátké raménko náhonu s čepem propojky ,Kurzer Wischerarm mit
Verbindungsbolzen,Short arm of drive with jointinterkonektion,-

pr.3 mm

RS-333

Kč 3100,-

Raménko stěrače s čepem propojky,Wischerarm mit Verbindungsbolzen,Arm of wiper with joint-interkonektion

RS-333 -K
RS-333 -D
RS-444

RS-455
wiper,-

Kč 3100,Kč 3175,-

Kč 1215,-Oska druhého stěrače,- Achse für zweiten wischer,-Axis of second wiper,Materiál- chromovaná mosaz + mosazná oska,Material - Messing verchromt + Messing Welle,Material - Chrome-plated brass + brass shaft of

Kč 1530,-Oska druhého stěrače,- Achse für zweiten wischer,-Axis of second
Materiál- chromovaná mosaz
Material- Messing verchromt
Material - Chrome-plated brass

RS-466 Kč 260,-Matice motorku stěrače (M9x0,75) stěrače,-Wischermotor Mutter (M9x0, 75)

Scheibenwischer - Wiper motor nut (M9x0, 75) wipers
Materiál- chromovaná mosaz- Material - Messing verchromt ,-Material - Chrome-plated brass

RS-46 Kč 130, - Materiál- leštěný hliník,- Material - Aluminium poliert, - M. - tumbled aluminum

RS-477 Kč 465,-Koncová matice motorku stěrače (M9x0,75) stěrače,- End Wischermotor Mutter

(M9x0, 75) , - End wiper motor nut (M9x0, 75)
Materiál- chromovaná mosaz- Material - Messing verchromt ,-Material - Chrome-plated brass

RS-477-Ni Kč 465,-Koncová matice motorku stěrače (M9x0,75) stěrače - niklovaná,- vernickelt,RS-47 Kč 250, - Materiál- hliník,- Material - Aluminium , - M. - aluminum

RS -77
RS -77K
RS -77D
RS-77
-180 mm
RS-77K -160 mm
RS-77D -210 mm

180 mm, -(160mm),- (210 mm)
300 mm,- (280mm),- (370 mm)

Kč 1100,Kč 1100,Kč 1200,- Lišta stěrače nerezová -náhradní,- Brett von Wischer Anticoro-erzatzt,- Strip of wiper -spare
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Stěrače - Scheibenwischer - Windscreen wipers (-1939 - 1985 -)

Chromovaný kompletně,- Vollständig verchromt ,- Completely chromed
RS-1111 Kč 3420,-

Raménko stěrače úplné ,Kompletter Wischerarm ,Arm of wiper complete ,-

RS-1111 -K Kč 3420,RS-1111 -D Kč 3595,RS-222

Kč 2490,-

RS-3333

Kč 3490,-

Krátké raménko náhonu s čepem propojky ,Kurzer Wischerarm mit
Verbindungsbolzen,Short arm of drive with jointinterkonektion,-

Raménko stěrače s čepem propojky,Wischerarm mit Verbindungsbolzen,Arm of wiper with joint-interkonektion

RS-3333 -K
RS-3333 -D

Kč 3490,Kč 3670,-

Přehled použitelnosti,- Übersicht über Einsatz,- Overview of use,RS-1111 -D

280 - 410 mm

RS-1111

245 - 340 mm

RS-1111 -K

230 - 320 mm

Lišta stěrače chromovaná -náhradní,- Brett von Wischer verchromt -erzatzt,- Strip of wiper-chromed, -spare

RS - 777-D - 210mm
....................Kč 1600,RS - 777
- 180mm
....................Kč 1525,RS - 777 -K - 160mm
....................Kč 1525,-

370 mm
300 mm
280 mm

Lišta stěrače chromovaná -náhradní,- Brett von Wischer verchromt -erzatzt,- Strip of wiper-chromed, -spare

210 mm
180mm
160mm

RS - 7D-CH - 210mm
....................Kč 1020,RS -7-CH - 180mm
....................Kč 970,RS - 7K-CH - 160mm
....................Kč 970
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Přední okno AERO 30,50 (karoserie SPORT, nebo ROASTER) a
umístění stěračů,- Vorne Windows Aero 30,50 (SPORT Körper oder Röster) und Lage der Wischer
GP4

L5413

L5311

L5302

RS3K
RS5

L5308

RS2

RS4

L5309

L5307

GP36

GP36

L5311
10

L5376

L5310

karoserie

13

L5301,L5302 - Držák sklopného okna

55 mm
2

GP23

14

otevř. vozu,- Windschutzscheibenhalter für Offenen Wag.

L 5303 -Dorazová lišta sklopného
rámu,- Begrenzungsleiste der
Windschutzscheibe
L5307 - Vroubkovaná matice sklopného
rámu,- Verchromte gerillte Mutter der
Windschutzscheibe
L5308 - Šroub,- Schraube
L5309 - Podložka matice L5307-fíbr
L5310 - Patka dorazové lišty
L5311-3 - Sklo před řidiče 1070 x výška
330 mm,-Glas der Windschutzscheibe

L5311-4 - Sklo před řidiče 1070 x výška

340 mm, -Glas der Windschutzscheibe

L5314 - Šroub držáku chromovaný -M6

42

M4x10
L5377

prošito

238

1070 mm

238

(261)

42

L5407-Těsnící guma lišty a kornoutu

L5311

(GP36),- Gummidichtung zwischen
Leiste und Spritzwanderkleidung
L5416 -Těsnící guma lišty a rámu (GP23),Gummidichtung zwischen Leiste und
Rahmen
L5419 - Těsnící guma skla (GP4),Gummidichtung der Glasscheibe

L5376

L5438 - Podložka matice L5307chromovaná,- Beilage für L5307 - verchromt
L5369 - Levá podložka držáku,- Linke
Unterlage des Halters
L5370 - pravá podložka držáku,- Rechter
Unterlage des Halters
L5413-3 - Sklopný rám výška 330 mm
Windschutzsheibenrahmen -330 mm
L5413-4 - Sklopný rám výška 340 mm
Windschutzsheibenrahmen -330 mm
L5376 - Kování lišty skla rámu
L5377 - Obložení kování lišty -kůže-prošití
připevněna k L5376, který je součástí
L5303,- Verkleidung des Beschlages

Pr.10,5

Pr
.7

510

(333) - 340

18

L5303

GP36

L5302

L5377

GP23

Pr
.7

GP4

L5413

síla 6 mm

,5

L5311

L5314

Pr
.1
0

guma byla připevněna hřebíčkem

GP4
GP23

GP23

L5303

L5370,L5369

L5311

GP23

Aero 30 -roaster 1936
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Stěrače - Scheibenwischer - Windscreen wipers

RS-2 - Krátké raménko náhonu s kloubem propojky,- Kurzer Wischerarm mit
Verbindungsgelenk,- Short arm of drive with joint-interkonektion
-používá se na motorku jako pohon stěračeumístěným před řidičem
RS-3 - Raménko stěrače s kloubem propojky,- Wischerarm mit Verbindungsgelenk,Arm of wiper with joint-interkonektion
- používá se na motorku jako pohon dalších stěračů

strana :7 - RS
RS-3

RS-3

13

RS-4 - Oska druhého stěrače,- Achse für zweiten wischer,- Axis of second wiper
RS-5 - Propojka stěračů pr.3mm -chromovaná nerez,- Verbindungsteil aus Draht
(3mm) -verchromt,- Interkonektion of wipers (wire)
- délky : x 400,- 500,- 800,- 970 mm
sklo
5

2

4

3

3

RS-2

2

1

RS-2

1- (Oska) motoru
2- Raménko stěrače
3- Kloub propojky
4- Propojka
5- pojišťovací šroubek propojky
6- Oska (RS-4)
7- Závlačka
8- Podložka
9- Vymezovací váleček
10- Pryžová podložka
11- Chromovaná podložka
12- Chromovaná matice
13- Pojištovací šroub
stírací lišty
14- Pojištovací šroub
stěrače na osce motoru

RS-5

5

2

5

RS-5

3
4

3

1

sklo

14
7

8

Montáž a použití stěračů,-

6

12

2
11

10 9

8

6

7

RS2 -se používá jako náhonové ramínko v případě , že stěrač RS3 není umístěn přímo na
motorku 1. Na ramínku 2 je umístěn otočně kloub 3 , přes který prochází propojka 5 pojištěná šroubkem 4 (červík).
RS3 - raménko stěrače se používá v případě , že je stěrač poháněn přes propojku 5 , nebo
pohání další stěrač umístěný na osce RS4. Na raménku 2 je umístěn otočný kloub 3 a posuvně stírací lišta, která je v potřebné poloze pojištěna šroubkem 13,
RS4 - oska stěrače, který je poháněn přes propojku 5. Oska 6 je upevněna na pevno
(neotočně) v karoseri, nebo skle. Na osce 6 jsou chromované matice 12, chromované podložky 11 a pryžové podložky 10 pro upevnění ve skle. Dále je na osce 6 navléknuta trubička
9, která slouží k dosažení stejné výšky jako náhonového stěrače RS2,RS3, který je
umístěn na motorku 1 (nebo v případě montáže do plechu karoserie slouží jako okrasná
průchodka).
Stěrač RS3 je na osce 6 navléknut a šroub 14 není dotažen, takže se může na osce otáčet,
proti posuvu je zajištěn podložkou 8 a závlačkou 7.
RS5 - propojka stěrače (pro AERO 30,50 je používána délka 250 mm) je chromovaný nerezový drát průměr 3 mm, takže lze bez problémů zkrátit na potřebnou délku.

příklad použití krátkého náhonového ramínka(RS2)
umístěného na motorku uprostřed vozidla a dvou
stěračů(RS3), všechna tři raménka jsou propojena
propojkou. Beispielsweise verwenden kurze Schenkel
Wischer (R2) an dem Kraftfahrzeug in der Mitte und
zwei Wischer (RS3) angeordnet ist, werden alle drei
Arme durch den Verbindungsdraht verbunden.

Limusína Aero 30 - 1934
Příklad použití jednoduché montáže stěračů do skla - jeden
motorek se stěračem(RS3) + propojka(RS5) + oska(RS4) +
druhý stěrač(RS3). Beispiel für die Verwendung einfache
Montage Wischer auf dem Glas - eines der Wischermotor
(RS3) + Jumper (RS5) + Achse (RS4) + zweiten Wischer
(RS3).

Kabriolet Škoda Rapid -1939
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MAJDETE NÁS POUZE NA MOTORTECHNĚ BRNO,
na lokální burzy - Kladno a Chotusice si můžete díly objednat na tel.č. 603 266 349

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,
CeskoBezCenzury.cz

