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TATRA 603

11-004-5407-S Kč 110,- Těsnění sacího potrubí (8 ks-na vozidle),-
Dichtung zur Saugleitung

11-005-5407-V Kč 210,- Těsnění výfukové trouby
(8 ks-na vozidle),- Dichtung zum Auslassrohr

2-603.1.11.35-1 Kč 210,- Těsnění koncové příruby
(2+2 ks-na vozidle),- Dichtung zum Enddflasch

603.2.11.30-1 Kč 190,- Těsnění předehřívacího potrubí
(2 ks-na vozidle),- Dichtung zum Vorwärmrohr

132-095840 Kč 250,- Těsnění výfuku (2 ks-na vozidle),-
Dichtung fürAuspufflansch

7779 Kč 675,- Pružina závěsu kapoty (2 ks-na vozidle),- Spiralfeder
der Aufhängung (des Deckels des Vorderen Gepäckraumes)

603.9.33.32-2 Kč .......,- Suvné rameno,-Längslenker
603.1.33.35-1 Kč 650,- Příruba,-Flansch
603.1.33.72-1 Kč 225,- Pružná vložka suvného ramene gumová,-
G-T603-9 Elastisch Gummieinlage des Längslenkers
603.9.33.36-1 Kč (1795,-) Pouzdro kulového kloubu,-

Kugelgelenkbüchse

k přednímu kolu
603.1.44.96-1 Kč (4155),- Pružné pouzdro náboje ložiska,-

Elastischer Silentblock der Lagernabe

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,
- 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-
funden werden - Entwickelungsführer in Bilder und Teilkat-
aloge, Dokumentation

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

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

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

2023-1
prozatimní - záleží
na vývoji finanční

krize K19
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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

3.-4. 6. 2023



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


