
TATRA 11,12

110131 Kč 85,- Těsnění montážního víka motorové skříně,-
Montagedeckeldichtung am Motorgehäuse.
Těsnění k víku otvoru převodové skřně,-
Óffnungsdeckeldichtung am Getriebekasten.

110573 Kč 230,- Těsnění víka ventilové komory,-
Dichtung für Ventilkammerdeckel.

110561 Kč 100,- Těsnění 0,5mm ,- Dichtung
110561/b Kč 100,- Těsnění 0,3mm (pro vyrovnání výšek mezi

válcem a skříní rozvodových tyček),- (Dichtung zum
Höhenausgleich zwischen Zylinder und Stangenverteiler-Kammer)
120431 Kč 100,- Těsnění dna ventilové komory - 0,5mm (2 ks-na

vozidle),- Boden dichtung für Ventilkammer
120431/b Kč 100,- 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 230,- Těsnění k víku 112191,- Dichtung zum Deckel
120130 Kč 65,- Těsnění větráku motorové skříně,-

Lüftungsdichtung für Motorgehäuse

E 1330 Kč 230,- 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)

173474 Kč 220,- Pero brzdových čelistí-délka 99mm (8 ks-na vozidle)
Bremsbackenfeder

113510/11+E511/23 Kč 1135,- Spona pro lano ruční brzdy + čep,-
(Bremsseillasche mit Führungsrohr für Handbremse +
Bolzen)

302452 - L 302452 - P

302452-L Kč 1600,- Ozubený segment brzdy - levostrané řízení,-
Bremssegment mit Stift - Für Lenkrad links

122455-L Kč 1110,- Západka hřebenu brzdy -levostrané řízení,-
Arretierungsplatte - Für Lenkrad links

302452-P Kč 1600,- Ozubený segment brzdy - pravostrané řízení,-
Bremssegment mit Stift - Für das Lenkrad rechts

122455-P Kč 1110,- Západka hřebenu brzdy - pravostrané řízení,-
Arretierungsplatte - Für das Lenkrad rechts

118520 Kč 750,- Klíč k uzávěrce kol,- Radkappenschlüssel

114210 Kč 590,- Šroub kola,-Schraube zum rechten Rad M14x1,5
(TATRA 11,12,30,57,75)

114212 Kč 8,- Matice nízká M16x2,- Mutter niedrig
114211 Kč 590,- 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.

- Für weitere Fahrzeuginformationen können in Dateien ge-
funden werden - Entwickelungsführer in Bilder und Teilkat-
aloge, Dokumentation
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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
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AE News (American European News) je nezávislý in-
ternetový zpravodajský portál připravovaný českými a
slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v
USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, de-
šifrujeme 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, Pravdivé EU, PROTIPROUD, AUTSIDERMEDIA, MAP,
Irena Aneri,Otevři svou mysl, Pokec 24, Osel, Zvědavec, AE News,

Svobodný vysílač cs,CeskoBezCenzury.cz

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,
- třecí tlumiče,- Stoßdämpfer,- Friction dampers,
- 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-
funden werden - Entwickelungsführer in Bilder und Teilkat-
aloge, Dokumentation

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


