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pro vyrovnání opotřebení,- Unterlage Graphit
Lagerkupplung (3 mm) - abgenutzte Lager
751620 Kč 2900,- Držák spojkového ložiska,
Kupplungslager-Halter

173474 Kč 215,- Pružina brzdových čelistí (4 ks-na vozidle) délka 99mm,- Bremsbackenfeder
750416 Kč 560,- Těsnění mezi blokem a hlavou válců -1,2mm
Dichtung zwischen Zylinderkopf u.Block
750502 Kč 215,- Těsnění mezi krytem a motorovou skříní 0,5mm,- Dichtung zwischen Stösselgehäuse und Motorgeh.
750502/b Kč 215,- Těsnění mezi krytem a motorovou skříní 0,3mm (pro vyrovnání výšek mezi válcem a skříní
rozvodových tyček),- Dichtung zwischen Stösselgehäuse und
Motorgeh.( für Höhenausgleich zwischen Zylinder und
Stangenverteiler-Kammer-Verteiler).
750503 Kč 165,- Těsnění mezi krytem r.k. a hlavou válců 0,5mm,Dichtung zwischen Stösselgehäuse und Zylinderkopf
750503/b Kč 165,- Těsnění mezi krytem r.k. a hlavou válců
0,3mm(pro vyrovnání výšek mezi válcem a skříní
rozvodových tyček),- Dichtung zwischen Stösselgehäuse und
Zylinderkopf. ( für Höhenausgleich zwischen Zylinder und
Stangenverteiler-Kammer-Verteiler).
750526 Kč 245,- Těsnění víka ventilů,- Ventildeckeldichtung.
751130 Kč 245,- Těsnění příruby výfuku (od v.č.30155)
Auspuffdichtung (ab Fabr. Nr.30155)
750835 Kč 110,- Těsnění mezi hlavu a sací potrubí
Dichtung zwischen Zylinderkopf und Saugrohrflansch
750606 Kč 240,- Těsnění ke skříni ventilátoru
Dichtung für Ventilator Gehäuse.
570706 Kč 130,- Těsnění pro víko oejové pumpy,Dichtung zum Ólpumpedeckel
570707 Kč 70,- Těsnění pro výtlačný kanál ol.pumpy,Dichtung zum Druckkanal.
570709 Kč 70,- Těsnění pro sací kanál ol.pumpy,Dichtung für Ólpumpe - Saugkanal.
750719 Kč 70,- Těsnění k rozvodce mazáni k vent.komorám
Dichtung für Schmierverteiler zum Ventilkammer.
573303 Kč 120,- Těsnění k 573323 (2 ks-na vozidle) -0,1mm
Dichtung zum 57332
E 1430 Kč 100,- Těsnění příruby karburátoru Solex 30
Vergaserdichtung - Solex 30

570232 Kč 95,- Krycí kotouč,- Deckscheibe

.

571621-KL Kč 1700,- Náhrada grafitového ložiska spojky
kuličkovým,-Ersatz des Graphits Lagerkupplung Kugellager (60,6/34 x 16,5mm)
571621-P Kč 120,- Podložka pod grafitové ložisko spojky (3mm),

113510/11+E511/23 Kč 1135,- Spona pro lano ruční brzdy +
čep,- Bremsseillasche mit Führungsrohr für Handbremse
+ Bolzen.
523461 Kč 110,- Kožený obal pro brzdové lano (2 ks-na vozidle),
Lederbeutel - für das Bremsseil
570296 Kč xx,- Ložisko HYAT

754638 Kč 95,- Kulová podložka k.kl.řízení pr.26/12,5mm,Staubkappe
754639 Kč 195,- Pérová hvězdice,- Krallenfeder

574651 Kč 50,- Pojistný plech kulového kloubu řízení,Sicherungsblech Kugelgelenk
753418 Kč 100,- Pojistný plech matice poloosy,-Sicherungsblech

578521 Kč 610,- Vidlicový klíč,- Gabelschlüssel

573321
753312
573321
E1552

Kč 100,- Těsnění(je nad i pod 753312) ,- Dichtung
Kč 140,- Pojistný plech,- Sicerungsblech
Kč 100,- Těsnění ,- Dichtung (Oben und unten 753312)
Kč 55,- Těsnící kroužek otvoru skříně ,- Dichtung

Jak dál ?

Jeden (Babiš) za 18, druhý (Fiala) za 20 bez dvou, až padnou, už je jistě od jejich loutkovodičů připraven ještě Fialovější hnus.
Jeden začal s terorem, další ho přivádí k dokonalosti. Všichni jsou koně s jedné stáje
včetně celého parlamentu, senátu ...- ti co zrovna nejsou přímo u koryta si hrají na opozici a ta se stará jen o to aby i oni dostali od nadřízených šanci něco urvat.

- Kam to spěje ? -

- po tak zvané sametovce rozkradly a zaprodaly co se dalo, člověk by si řekl už není kde
brát, ale to je omyl.
Co nám říká Švábovo Světové Ekonomické Forum :
- budete šťastni, nebudete do roku 2025 nic vlastnit, budete vše jen sdílet a když budete
mít dobré sociální skóre tak vám dáme nažrat třeba ekologických červů Bila Gatese a dostanete i nepodmíněný příjem v elektronické podobě, který bude měřít vaši ekologickou
stopu a zajistí, že si za něj koupíte jen to co uzná vrchnost za vhodné
- jak řekl prědstavitel Fajzru na posledním zasedání WEF- vše jde podle plánu - redukce
obyvatel o 50% se do roku 2023 stihne - a na videu následuje obrovský nadšený potlesk
- dle těchto dobrodinců lidstva má světu vládnout 0,1% vyvolených a k uspokojování
jejich potřeb má sloužit 0,5 miliardy drábů a otroků, zbytek je nadbytečný a spotřebovává totiž jen jejich zdroje !

- kde jsme nyní na cestě k těmto světlým zítřků ? -

- nynější demoliční pětka se nás snaží nejen totálně zadlužít vojenskými výdaji na nějdraší
a nejporuchovější letadla světa ...,ale i svou čiností zatáhnout do války ve jménu nového
světového řádu K.Švába proti jaderné velmoci
- prostřednictvím sankcí proti vlastnímu obyvatelstvu se snaží vyšponovat ceny potravin
a energii do absurdních výšin a tímto vyvlastnit veškeré naše úspory a nemovitosti
- inflace je nyní oficiálně 16% - do konce roku by měla dosáhnot aspoň 30%
- tím legálně úkradne s výsledků naší práce skoro 1/3 - toho co cely život budujeme
- kdy prohlédne televizní většina ? asi až v zimě, kdy nebude čím topit a co jíst a naši noví
spoluobčané začnou rabovat a terorizovat své hostitele

- co stím udělat -

- minimálně jím do soukolí jejich budovatelského progranu začít sypat písek :
- nevolit nikoho kdo reprezentuje kohokoliv ze současné bandy
- volit jen nezávislé nemedializované lidi, to způsobí přibrždění nasouvání NWO a umožní
nám přečkat dobu než se tento zločiný fašistický systém zhroutí
- nehrát s nimi různé pandemická a zelená divadla - ignorovat veškera nezákoná nařízení
- snažit se odpoutat od systému, vlastní potraviny, topení ,voda, uchovat si vlastní střechu nad hlavou - po té půjdou přednostně ,aby jsme byli závislí a poddajní
- zásobit se na těžké roky dokud to jde, nenechávat zbytečně peníze v bankách, aby je nezabavily na úhradů nesplatitelných dluhů a platit pokud možno jen hotově z důvodů
ochrany před totální kontrolou zavedením bezhotovostní společnosti

- co stím nyní dělám -

- snažím se nachromovat a vyrobit v omezeném množství co se dá ,než nám všechny podniky skrachují z důvodů vysokych cen energií a nedostupnosti surovin
- již v roce 2018 jsem z důvodu blížící krize nakupoval materiál do zásoby ,aby se udržely
ceny aspoň trochu v přijatelné výši, to co jsem dokupoval letos stálo běžně i 5x tolik
- již 4 roky rozvíjím náhradní výrobu ,abych přestál toto několikaleté krizové období ,které
nás nemine a mohl se k našim oblíbeným autům znovu vrátit s těmi co to ustojí, než tento
protilidský systém v takzvaně kolektivním západě skončí a začneme vše znovu budovat
bez nyní vládnoucích elit - parazitů
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752306 Kč 2995,- Pedál plynu - odlitek ,- Gaspedal
752309 Kč 405,- Ložisko pedálu plynu ,-Lager des Gaspedals
752311 Kč 260,- Čep ,- Bolcen
752306-K Kč 3495,- Pedál plynu -kompletní ,- Gaspedalkomplett
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Dílyrozdělovače Scintila BP4,Teile der Zündung Verteiler Scintila BP4

K-Scintila 710 Kč,- Kontakty zapalování SCINTILA,-

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

M60x2
124203-AL Kč 3275,- Jednoduchá matice,-Verschlusskappe

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,
- sluneční clony a okna do střech,- Blendshutzscheiben,- kliky dveří,- Türgriffe,- Door handles,
- volanty,- Lenkräder,- Steering wheels,
- nápisy na chladič, tachomertry, hodiny,- Zeichen am,Inscriptions on the radiator
Kühler, Tachometer and Uhren,- 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,
- gumové zástěrky a pneumatiky,- Radschürze, Reifen,Rubber protective apron,

- Další informace o vozidle najdete v souborech - obrazový
průvodce vývoje a katalogy náhradních dílů.
- Für weitere Fahrzeuginformationen können in Dateien ge-

Unterbrecherkontakt Scintila (Aero 30,50,
Tatra 57,75,87)
SC-14 1130 Kč,- Pevná deska zapalování,- Feststehenden Platte
Zündung AERO 30, 50, Tatra 57, 75
SC-40 200 Kč,-Držáček mazacího filcového válečku+m.v.,Halter Schmierung fühlte roller + f.r. AERO 30, 50, Tatra 57, 75

- M6
572405 Kč 500,- Rukojeť řadící páky,- Schalthebelknopf

573440 Kč 2300,- Uzavírací plech (niklovaný),Abschlussblech (vernickelt)
E1014-S Kč 90,- Pojistný drátěný kroužek,- Sicherungsdrath

302452 - L

302452 - P

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
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Okénka do plátěné střechy, Fenster zum Stoffdach

TYP : Z1 400x135 mm, Z2 430x130 mm, Z3 560x130 mm
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Kč 9700,- Z3-Okénko do plátěné střechy (chromovaný rámeček +
plexi + vnitřní rámeček)- 560x130 mm,-Fenster zum Stoffdachverchromt

Kč 7600,- Z1-Okénko do plátěné střechy (chromovaný rámeček +
plexi + vnitřní rámeček)- 400x135 mm,-Fenster zum Stoffdach
Chromovaný, nebo niklovaný,- Verchromt oder vrnickelt

Kč 11600,- Z22-Okénko do plátěné střechy- oboustrané
(chromovaný rámeček + plexi + vnitřní rámeček)- 430x130 mm,Fenster zum Stoffdach-verchromt

Kč 8400,- Z2-Okénko do plátěné střechy (chromovaný rámeček + Kč 12400,- Z33-Okénko do plátěné střechy- oboustrané
plexi + vnitřní rámeček)- 430x130 mm,-Fenster zum Stoffdach(chromovaný rámeček + plexi + vnitřní rámeček)- 560x130 mm,verchromt
Fenster zum Stoffdach-verchromt
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Spojkové ložisko T75,- Kupplungslager T75
Spojkové ložisko s grafitovým kroužkem 751621
Kupplungslager mit Graphitring 751621

751621

Spojkové ložisko s kuličkovým ložiskem 571621-KL
Kupplungslager mit Kugellager 571621-KL

60,6x16,5mm
571621-P

571621-KL

60,6x16,5mm

Spojkové ložisko s kuličkovým ložiskem 571621-KL je vhodné
především při jízdě v dopravní zácpě a kopcovitém terénu,
protože při řazení nezpomaluje tolik motor, jako při použití třecího grafitového kroužku.

571621-P

60x3 mm

Lze použít max. 2 podložky 571621-P,- Sie können max gebrauchen 2 Unterlage 571 621-P
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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)
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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

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

