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110131 Kč 75,- Těsnění montážního víka motorové skříně,Montagedeckeldichtung am Motorgehäuse.
Těsnění k víku otvoru převodové skřně,Óffnungsdeckeldichtung am Getriebekasten.
110573 Kč 200,- Těsnění víka ventilové komory,Dichtung für Ventilkammerdeckel.
110561 Kč 95,- Těsnění 0,5mm
,- Dichtung
110561/b Kč 95,- Těsnění 0,3mm (pro vyrovnání výšek mezi
válcem a skříní rozvodových tyček),- (Dichtung zum

Höhenausgleich zwischen Zylinder und Stangenverteiler-Kammer)

120431 Kč 95,- Těsnění dna ventilové komory - 0,5mm (2 ks-na
vozidle),- Boden dichtung für Ventilkammer
120431/b Kč 95,- Těsnění dna ventilové komory - 0,3mm (pro
vyrovnání výšek mezi válcem a skříní rozvodových tyček),(Dichtung zum Höhenausgleich zwischen Zylinder und
Stangenverteiler-Kammer)
(110161 Kč xx,- Těsnění předního víka motorové skříně,Dichtung für Vordere Deckel am Motorgehäuse.)

112140 Kč 220,- Těsnění k víku 112191,- Dichtung zum Deckel
120130 Kč 60,- Těsnění větráku motorové skříně,Lüftungsdichtung für Motorgehäuse
E 1330 Kč 200,- Těsnící kroužek výfuku a sacího potrubí (2+2 ks-na
vozidle) pr.38/31mm,- Dichtungsring für Auspuff
und Ansaugrohr.
E 1430 Kč 100,- Těsnění sacího potrubí,- Ansaugrohrdichtung.
,(E 1341 Kč xx,- Těsnění příruby výfuku ,-Auspuffdichtung)
(123303 Kč xx,- Těsnění k 123390)
(123304 Kč xx,- Těsnění k 123390)
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302452-L Kč 1415,- Ozubený segment brzdy - levostrané řízení,Bremssegment mit Stift - Für Lenkrad links
122455-L Kč 1020,- Západka hřebenu brzdy -levostrané řízení,Arretierungsplatte - Für Lenkrad links
302452-P Kč 1415,- Ozubený segment brzdy - pravostrané řízení,Bremssegment mit Stift - Für das Lenkrad rechts
122455-P Kč 1020,- Západka hřebenu brzdy - pravostrané řízení,Arretierungsplatte - Für das Lenkrad rechts

118520 Kč 730,- Klíč k uzávěrce kol,- Radkappenschlüssel

114210 Kč 540,- Šroub kola,-Schraube zum rechten Rad M14x1,5
(TATRA 11,12,30,57,75)
114212 Kč 8,- Matice nízká M16x2,- Mutter niedrig
114211 Kč 540,- Šroub kola -levý závit,-Schraube zum rechten
Rad -links Gevinde - M14x1,5 L (TATRA 11,12,30,57,75)

- Další informace o vozidle najdete v souborech - obrazový

průvodce vývoje a katalogy náhradních dílů.
173474 Kč 190,- Pero brzdových čelistí-délka 99mm (8 ks-na vozidle)
- Für weitere Fahrzeuginformationen können in Dateien geBremsbackenfeder

funden werden - Entwickelungsführer in Bilder und Teilkataloge, Dokumentation

113510/11+E511/23 Kč 1005,- Spona pro lano ruční brzdy + čep,(Bremsseillasche mit Führungsrohr für Handbremse +
Bolzen)

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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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

