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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
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Třecí tlumiče - Stoßdämpfer - Friktion dampers

TATRA 17,31

strana :2 - TT
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

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, Aeronet news,
Svobodný vysílač cs,
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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

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

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

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 !

