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

TATRA 600

600,04,24 Kč 255,- Těsnění víka hlavy válce,Dichtung für Zilinderkopfdeckel.
600.02.37 Kč 100,- Těsnění víka setrvačníku,- Dichtung für
Schwungscheibe Deckel.
600.07.16 Kč 100,- Těsnění víka sacího koše,- Dichtung für
Saugkorbdeckel. (Saugkorbdeckeldichtung)
600.07.28 Kč 90,- Těsnění nalévacího hrdla,- Dichtung für
Aufgusshals. (Aufgusshalsdichtung)
600.08.16 Kč 90,- Těsnění sací trubky (4 ks-na vozidle),Saugrohrdichtung.
64.13.81 Kč 100,- Těsnění karburátoru ,-Vergaser-dichtung
E1351a Kč 225,- Těsnění výfuku (2 ks-na vozidle) ,-Auspuffdichtung
600.34.18 Kč 255,- Pružina brzd zadního kola (2 ks-na vozidle)
Feder Hinterradbremse (2 Stück pro Fahrzeug)
600.42.23 Kč 255,- Pružina brzd předního kola (2 ks-na vozidle)
Feder Vorderradbremse (2 Stück pro Fahrzeug)

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V
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G- T600.05.61

G- T600.05.37 85,-Kč Těsnící kroužek horní ( 8 ks na vozidle)
G- T600.05.61 100,-Kč Těsnící kroužek dolní ( 8 ks na vozidle)

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

G-600.15.91 Kč 4655,- Pružná spojka náhonu ventilátoru
(pouze u vertikálního ventilátoru),C35x41 Kč 180,- Těsnění sací trubky (4 ks-na vozidle),600.08.43 Kč 170,- Těsnění předehřívacího potrubí a př. tělesa

Flexible Lüfterantriebskupplung

(2 ks-na vozidle),-

600.08.34 Kč 120,- Předehřívací plech -nerez (1 ks-na vozidle),-

874687 Kč 95,- Kulová podložka k.kl.řízení pr.31/16,5mm,Staubkappe
874689 Kč 195,- Pérová hvězdice,- Krallenfeder
824684 Kč 50,- Pojistný plech kulového kloubu řízení,Sicherungsblech Kugelgelenk

Novinka

G- T600.09.06 155,-Kč
Těsnící kroužek nástrčky kabelu (zabraňuje úniku chladícího
vzduchu kolem zapalovacích svíček) ( 4 ks na vozidle)

G-600.44.04 Kč 485,- Pouzdro předního pera,-Búchse-gummi
(4 ks-na vozidle),
(při náhradě bronzového pouzdra se zkracovalo o 2 mm - viz. díl.příručka)

Další díly najdete v souborech :
Andere Teile können in den Dateien zu finden:
Other parts can be found in the files:

- odrazky a stop lampy,- Rückstrahler, Stopplampen,Reflectors, stoplamps,
- hlavní reflektory,- Hauptreflektor,- Main reflectors,
- elektro,- Elektrisches Zubehör,- Electro,
- zpětná zrcátka,- Rückblickspiegel,- Driving mirrors,
- stěrače,- Scheibenwischer,- Windscreen wipers,
- kliky dveří,- Türgriffe,- Door handles,
- volanty,- Lenkräder,- Steering wheels
- typové štítky,- Typenschilder,- Type plates,
- poklice,- Radkappen,- Covering of wheels,
- profilové těsnění,- Gummidichtung,- Profile seals,
- gumové manžety,-Gummimanschetten,- Rubber sleeves,
- pryžové díly,- Gummiteile,- Rubber parts,
- Další informace o vozidle najdete v souborech - obrazový
průvodce vývoje a katalogy náhradních dílů.
- Für weitere Fahrzeuginformationen können in Dateien gefunden werden - Entwickelungsführer in Bilder und Teilkataloge, Dokumentation

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

