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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - AERO 30 1934 - 1935

L 4026 + L4027 Kč 4990,-
Snímací kryt náboje kola chromovaný
Verchromte Radkappe (1934-35)

Durchm.210 mm

L 4028 Kč 1690,-
Příložka kola (pro L4026,.7)

Radkappehalterung (für L4026,.7)
L 4445 Kč 1760,-

Příložka reservního kola(pro L4026)
Radkappehalterung für Ersatzrad

(für L4026,.7)

AERO 30 - model 1934

prům.210 mm

L4026+L4027L4028 L 4445
Poklice L4027 se používala v roce 1934 pro AERO 30 - plná kola na držáku
L4028 a L4445 pro rezervu. V roce 1937 byla použita znovu ,ale na
děrovaných kolech i pro vozy AERO 50, tentokrát na držácích :L4617 a L5054
pro rezervu.
Komplette Runde auf L4028 L4445 und Halter zu reservieren - Covers
L4027 wurde 1934 für die Aero 30 verwendet. Im Jahr 1937 wurde wie-
der verwendet, sondern die hohlen Felgen für Autos Aero 50, diesmal
auf den Bergen: L4617 L5054 und für die Reserve.

L 4426 -Mosazné/mesing/ Kč 4010,-
Snímatelný kryt náboje kola

(prům.190) chromovaný
Verchromte Radkappe

(durchm.190)(1935-38)

L4426prům.190 mm

L 4617 Kč 1700,-
Držák poklice (pro L4426,T4470)

Radkappehaterung
(für L4426,T4470)

L 4617 -S Kč 2000,-
Držák poklice (pro L4426,T4470)

Radkappehaterung
(für L4426,T4470)

plech příložka -síla 8 mm

Poklice - Radkappe - Covering of wheels - AERO 30, 50 1935 - 1939

AERO 30 - model 1935 - kabriolet

AERO 50 - model 1938 - kabriolet

AERO 50 - model 1939 - kabriolet

L 4617 - S .... používaly se při vý-
měně paprskových kol za hvězdicová
kvůli délce šroubů, později u těžkých
modelů AERO 50 mod. 1939 pro vy-
ztužení ráfku kola.

Poklice L4426 se objevila poprve na modelu 1935 na paprskových plných
kolech a později i na modelu 1936..... - děrovaná kola - na držácích : L4617,
L4617-S, L10093
L4426 Deckel erschien auf dem Modell 1935 zuerst auf Fernlicht und
späteren Runden des 1936-Modell ..... - Perforierte Räder - auf den
Bergen: L4617, L4617-S, L10093

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
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016-43´54,5”V
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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 protekto-
rátní vláda této země oddaně slouží svým pánům farmaceutické loby, korporacím a ban-

kéřům a pilně uvaluje sankce na nás.

- zhodnoťme nyní situaci -
- prozíravá politika EU nás bude vysávat stále víc a zadlužovat a tím, že ukápne do ko-
rýtka zdejším podporovatelům, převede i státní majetek, zbytky suverenity a také pro-

střednictvím 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 vyčer-
pání 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 si-

tuace 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 ov-
čané, 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 uvi-
děli 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 vý-
bojích 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 nezávi-

slosti - 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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L5054 Kč 1880,- Držák poklice
reservního kola pro L4426, T4470, (L4027)

Radkappehalterung für Ersatzrad

L10093

L 10093 Kč 1820,-
Držák poklice kola (4-děrová)

pro L4426 a L4470
Halter der Radkappe (4 Loch)

Poklice - Radkappe - Covering of wheels - AERO 30, 50 1939 - 1947

Držák poklice L10093 byl poprve použit v roce 1936 na vojenských AERO 30, kde
byla použita 4-děrová kola jako na Tatře 57, dále na přívěsných vozících AERO a
limusínách AERO 30 vyrobených po roce 1945.
L10093 Halter Deckel wurde erstmals im Jahre 1936 über militärische AERO
30, wo es in 4-Loch-like This Räder auf Tatra 57, weitere Anhänger und Lkw
Aero Aero limusínách 30 nach 1945 produziert wurde verwendet.

AERO 30 - model 1936 - vojenská

T 4470 5800,-Kč
Snímatelný kryt náboje kola (prům.240)
Verchromte Radkappe durchm.240 mm

(mod.1939)
T4470 T4470

prům.240 mm

Poklice T4470 je určena pro AERO 30 a 50 model 1939 a používala se až do konce výroby 1947 pro děrovaná kola na držácích : L4617,
L4617-S, L10093
Deckel T4470 ist für Aero 30 und 50 Modell 1939 entworfen und verwendet werden, bis Ende 1947 für die Herstellung von perfo-
rierten Räder auf den Mounts: L4617, L4617-S, L10093

AERO 50 - model 1939 - kabriolet

AERO 30 - model 1939 - kabriolet

AERO - přívěs - Anhänger - 1939

17
9 mm

181 mm

18
1 mm

L4617 L4617 - S
L10093

L5054

Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - AERO 500,662,1000

19
1

A10082 Kč 7770,-
Chromovaná puklice kola ,-
Verchromte Radkappe

strana :3 - PO

Aero 1000 - 1933

Aero 1000 - 1933

držák poklice je přidrátován k drátům kola

Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels

T-POKL-T30 -Z

T-POKL-T30 -Z Kč 5480,-
Snímatelný kryt náboje kola zadní - výška 45 mm
(prům195mm) chromovaný s nápisem TATRA
Verchromte Radkappe - hinten

T-POKL-T30 -P

T-POKL-T30 -P Kč 5480,-
Snímatelný kryt náboje kola přední - výška 80 mm
(prům195 mm) chromovaný s nápisem TATRA
Verchromte Radkappe - vorne

TATRA 12,30,52,54

Znak TATRA (,PRAGA,...) je přinýtován po nachromování - TATRA Zeichen (, Praga, ...) ist nach der Verchromt
Deckel vernietet - TATRA emblem (, Praga, ...) is riveted after plating Covering of wheels

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

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

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

2023-1
prozatimní - záleží
na vývoji finanční

krize K19

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, PROTIPROUD, AUTSIDERMEDIA, MAP, Irena Aneri,
Otevři svou mysl, Pokec 24, Osel, Zvědavec, AE News, Svobodný vysílač cs,



strana :5 - PO

Poklice - Radkappe - Covering of wheels - TATRA 75 (57,A,B)

TATRA 75
1935

TATRA 57
1936

T-POKL-T75 Kč (xxxx,-)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - chromovaný s nápisem TATRA,-
Verchromte Radkappe mit Halter
pro plná i hvězdicová kola,- für alle Typen Räder

TATRA 52
1936

200 mm

200 mm

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

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

2023-1
prozatimní - záleží
na vývoji finanční

krize K19

- (xxxx) - neznámá dostupnost,- unbekannte Zeit der
Verfügung

- (cena v závorce)- posledních několik kusů, - (Preis
in den Klammern) ein Paar letzte Stücke



Poklice - Radkappe - Covering of wheels - TATRA

T-POKL-T57-H Kč (xxxx,-) (pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - chromovaný s nápisem TATRA,-
Verchromte Radkappe mit Halter

TATRA 57A,B, (75)
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210 mm

210 mm

TATRA 57
1936

T-POKL-T57-P Kč (xxxx,-) (pro plná kola,- für Vollräder)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - chromovaný s nápisem TATRA,- Verchromte Radkappe mit Halter

Pro plná kola,- (für Vollräder) - T-POKL-T57-P

TATRA 75
1937

TATRA 57A,B, (75)

TATRA 57
1937

(plná kola,- Vollräder)

(hvězdicové kolo,- Sternräder)

210 mm

držák poklice
pro plná kola,-
Halter für Vollräder

držák poklice
pro hvězdicová kola,-
Halter für Sternräder

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

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V
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TATRA 87 , 97

T-POKL-T87-P Kč 9070,- (pro plná kola,-für Vollräder)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - chromovaný
Verchromte Radkappe mit Halter
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - TATRA

T-POKL-T87-H Kč 9070,- (pro hvězdicové kolo)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - chromovaný
Verchromte Radkappe mit Halter (für Sternräder)

T-POKL-T87-P T-POKL-T87-H

TATRA 97 : T-POKL-T87-P TATRA 87 : T-POKL-T87-H

200 mm

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

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - TATRA
strana :8 - PO

TATRA 600
T-POKL-T600 -N Kč 6500,-
Snímatelný kryt náboje kola - chromovaný s nápisem
TATRAPLAN- nízká
Verchromte Radkappe TATRAPLAN - niedrig

T-POKL-T600 -V Kč 6500,-
Snímatelný kryt náboje kola - chromovaný s nápisem
TATRAPLAN- vysoká
Verchromte Radkappe TATRAPLAN - hoch

TATRA 600

Držák poklice je stejný jako u T603-1 a je držen na náboji
kolovými matkami -Halter Deckel ist dieselbe wie T603-1
und ist an dem Nabenrad Mutter gehalten -

1948 - 1949

1950 - 1952

v roce 1950-52 jsou montovány nové náboje kola, kde jsou
ložiska dále od sebe -

1948 - 1952 TATRA 600
T-POKL-T600 -Z Kč 6500,-
Snímatelný kryt náboje kola - chromovaný zadní
s otvorem pro mazání
Hinterräder des Deckels TATRAPLAN
mit Loch für Schmierung

TATRA
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
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - TATRA
TATRA 603 - 1
TATRA 603 - 2

T-POKL-T603 - 1,2 Kč 6500,-
Snímatelný kryt náboje kola - chromovaný s

nápisem TATRA,-
Verchromte Radkappe

Držák poklice je u novějšího provedení součástí kola - Halter Deckel ist die neue Version an der Radfelge befestigt ist -
Holder Covers is the newer version secured to the wheel rim

TATRA 603 - 2

T-POKL-T603 - 2 Kč 6500,-
Snímatelný kryt náboje kola - chromovaný s

nápisem TATRA,-
Verchromte Radkappe

TATRA

T-POKL-T603 - 2T-POKL-T603 - 1,2

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

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V
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POKL-UN -PK. Kč (9510,-)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - výška70 mm ,(prům218mm) chromovaný pro plná kola,-
Verchromte Radkappe -für Vollräder

ŠKODA , “Z”, Praga ,Tatra ,... - 1932 - 1935 -
Univerzální poklice,- Universal - Radkappe,-

POKL-UN -HK. Kč (9510,-)
Snímatelný kryt náboje kola s držákem - výška70 mm ,(prům218mm) chromovaný (pro hvězdicové kolo),-
Verchromte Radkappe -(für Sternräder)

Z 6 (1935) Tatra 75 (1934)

Škoda 645 (1932) Praga Piccolo 1 l. (1932)

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
49-08´28,6”S

016-43´54,5”V
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - Škoda, Tatra
Univerzální s logem Tatra , Škoda ...-1930-1936-
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POKL-UN -Tatra Kč 5270,-
Snímatelný kryt náboje kola,-
Verchromte Radkappe

7575
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POKL-UN -Škoda - L Kč 5270,-
Snímatelný kryt náboje kola levý,-
Verchromte Radkappe - links

POKL-UN -Škoda - P Kč 5270,-
Snímatelný kryt náboje kola pravý,-
Verchromte Radkappe - rechts

POK-DR -C -P Kč xxxx,- černý - schwarz lackiert
Držák poklice,- Radkappehalterung (pro plná kola,-für Vollräder)

17
3
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POK-DR -C -H Kč xxxx,- černý -schwarz lackiert
Držák poklice,-Radkappehalterung
(pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)-

POK-DR -CH -P Kč (4240,-) chromovaný - verchromt
Držák poklice,- Radkappehalterung (pro plná kola,-für Vollräder)

POK-DR -CH -H Kč (4240,-) chromovaný - verchromt
Držák poklice,- Radkappehalterung
(pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)
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TATRAIng. Šilhán Zbyněk
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - Škoda
ŠKODA POPULÁR -1932-35-

Š-POKL-P-P Kč 5370,-
Snímatelný kryt náboje kola pravý - výška 65 mm
(prům175mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte Radkappe - rechts

13
0

m
m

Š-POKL-P-L Kč 5370,-
Snímatelný kryt náboje kola levý - výška 65 mm
(prům175mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte Radkappe - links

Š-POKL-P-P Š-POKL-P-L

Š-POKL-P-LR Kč 4320,-
Kryt kola rezervy
(prům175mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte - Radabdeckung Reserven

Škoda 633 (1932) Škoda 420 (1933)

Škoda 418 (1934)

13
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Škoda 418 (1934)
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - Škoda
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ŠKODA RAPID, POPULÁR, SUPERB, -1935 - 1938-
Š-POKL-PR-L Š-POKL-PR-P

Š-POKL-PR-L Kč xxxx,-
Snímatelný kryt náboje kola pravý - výška 42 mm
(prům179mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte Radkappe - rechts

Š-POKL-PR-P Kč xxxx,-
Snímatelný kryt náboje kola levý - výška 42 mm
(prům179mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte Radkappe - links

POK-DR -4-C -P Kč xxxx,- -černý
Držák poklice - POPULÁR, RAPID
Radkappehalterung für - POPULAR, RAPID
(pro plná kola,-für Vollräder) - schwarz lackiert

POK-DR-4 -CH -P Kč (4240,-) -chromovaný
Držák poklice - POPULÁR, RAPID
Radkappehalterung für - POPULAR, RAPID
(pro plná kola,-für Vollräder) - verchromt

Na rezervní kolo se používá pokud nemá kryt rezervy poklice Š-POKL-P-LR, nebo POK-DR + Š-POKL-PR

ŠKODA

Š-POKL-PR-L + POK-DR-4 -PR-C

POK-DR-4 -C -H Kč xxxx,- -černý
Držák poklice - POPULÁR, RAPID
Radkappehalterung für - POPULAR, RAPID
(pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)-
schwarz lackiert

POK-DR-4 -CH -H Kč (4240,-) -chromovaný
Držák poklice - POPULÁR, RAPID
Radkappehalterung für - POPULAR, RAPID
(pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)-verchromt

Š-POKL-PR-L + POK-DR-4 -CH
Š-POKL-PR-L + POK-DR-4 -CH-HŠ-POKL-PR-L + POK-DR-4 -CH-P

(hvězdicové kolo,- Sternräder)(plná kola,- Vollräder)

POK-DR-4 -CH -HPOK-DR-4 - CH -P

POK-DR-4 -PR-C -HPOK-DR-4 -PR-C -P

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
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - Škoda
ŠKODA Favorit, Superb, - 1935 - 1938 -

Š-POKL-PR-P + POK-DR - 5 -C -H

POK-DR-5 -C -H Kč 3540,- -černý
Držák poklice - FAVORIT, SUPERB
Radkappehalterung für - FAVORIT, SUPERB
(pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)-
schwarz lackiert

POK-DR -5-C -P Kč (xxxx,-) -černý
Držák poklice - FAVORIT, SUPERB
Radkappehalterung für - FAVORIT, SUPERB
(pro plná kola,-für Vollräder) - schwarz lackiert

14
0

m
m

POK-DR-5 -C -H Kč xxxx,- -chromovaný
Držák poklice - FAVORIT, SUPERB
Radkappehalterung für - FAVORIT, SUPERB
(pro hvězdicové kolo,- für Sternräder)-
verchromt

Pouze na objednávku - asi do 3 měsíců,

POK-DR -5-C -P Kč (xxxx,-) -chromovaný
Držák poklice - FAVORIT, SUPERB
Radkappehalterung für - FAVORIT, SUPERB
(pro plná kola,-für Vollräder) - verchromt

Pouze na objednávku - asi do 3 měsíců,
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Š-POKL-R-P Kč 5705,-
Snímatelný kryt náboje kola pravý - výška 60 mm
(prům230mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte Radkappe - rechts

Š-POKL-R-L Kč 5705,-
Snímatelný kryt náboje kola levý - výška 60 mm
(prům230mm) chromovaný s znakem ŠKODA
Verchromte Radkappe - links

Š-POKL-R-P Š-POKL-R-L

ŠKODA RAPID, POPULÁR, SUPERB, -1937- 40

Š-POK-DR -Pop. Kč xxxx,-
Držák poklice - POPULÁR, RAPID
Radkappehalterung für - POPULAR, RAPID

Š-POK-DR -Sup. Kč (2640,-)
Držák poklice - SUPERB ,-
Radkappehalterung für - SUPERB

strana :15 - POŠKODA

Poklice - Radkappe - Covering of wheels - Škoda

Škoda Superb (1939)Škoda Superb (1936)Škoda Superb (1936)

Škoda Populár (1939)Škoda 1100 (1938)Škoda Populár (1937)

Škoda Rapid (1937)Škoda Rapid (1939)Škoda Populár (1937)

Ing. Šilhán Zbyněk
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mobil : + 420 603 266 348 , www.veteranservice.cz
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Poklice - Radkappe - Covering of wheels - PRAGA
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P-POKL -1 - CH Kč 5705,-
Snímatelný kryt náboje kola chromovaný - výška 50 mm
(prům192mm) chromovaný se znakem PRAGA
Verchromte Radkappe - Praga

P-POKL-1

Ing. Šilhán Zbyněk
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mobil : + 420 603 266 348 , www.veteranservice.cz
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P-POKL-2

P-POKL -2 - CH Kč 5705,-
Snímatelný kryt náboje kola chromovaný -
chromovaný se znakem PRAGA

Verchromte Radkappe - Praga

tkzv. americká piccola
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Typy karoserijí vozů AERO :

SPORT

ROASTER

KABRIOLET

LIMUSÍNA - Aero 30

Umístění zrcátka ZR12
na voze AERO 1000

Typy kol a poklic používaných u vozů AERO 30 a 50 :
Arten von Rädern und Radkappen für Gebrauchtwagen Aero 30 und 50:

AERO 30 - 1934-5 plná kola s malou tuhostí snadno se deformují,
poklice L4027 s drátěnou pružinou L4026 na držáku
L4028 a L4445

AERO 30 - 1935-6 paprsková kola vytvořené dvěma sbodovanými
vylisky - tyto kola při poškození- utržení některých bodů klapala,
poklice L4426 na držácích L4617 a L5054

Kabriolet AERO 30 - 1936

AERO 30,50 - 1936-47 děrovaná kola
nejčastější typ -nejodolnější ,poklice
L4426 na držácích L4617 a L5054,
nebo L10093
( u AERA 50 také poklice L4027 s
drátěnou pružinou L4026 na držáku
L4617 a L5054)

AERO 30, 50 - 1937-40 děrovaná kola Michelin
(ocelová, nebo hliníková) -kola jsou dnes vetši-
nou značně deformovaná ,poklice L4426 na
držácích L4617 a L5054,

AERO 30,50 - 1939-47 děrovaná kola ne-
jčastější typ ,poklice T4470 na držácích L4617
a L5054, nebo L10093

Kabroilet AERO 50 - 1938

Kabriolet AERO 50 - 1939
Kabriolet AERO 50 - 1939
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Škoda 633 (1932) Škoda 418 (1934)Škoda 420 (1933)

Příklady použití poklic : Š-POKL-P (P,L,LR) (-1932-1935-)

Příklady použití poklic : Š-POKL-R (P,L) (-1937-194-)

Škoda Superb (1936) Škoda Superb (1936) Škoda Superb (1939)

Škoda Rapid (1939) Škoda Rapid (1937)Škoda Populár (1937)

Škoda Favorit (1937) Škoda 1100 (1938) Škoda Populár (1939)

Příklady použití poklic : Š-POKL-PR (P,L) (-1935-1938-)

Škoda Populár7 (1936)

Škoda Superb (1937)

Škoda 633 (1934) Škoda Superb (1934)

Škoda Rapid (1936)

ŠKODA

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
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Příklady použití poklic : P-pokl-1 (-1926-1934-)

Praga Piccolo (1932)

Praga Piccolo (1938)

PRAGA

Praga Golden (1939) Praga Lady (1939)

Praga Alfa (1939)

Praga Piccolo (1939)

Praga Lady (1937)

Praga Lady (1935) Praga Piccolo (1935)

Praga Alfa (1933)Praga Piccolo (1928)

Praga Alfa (1933)Praga Super Piccolo (1934)
Příklady použití poklic : Š-POKL-UN (-1932 -1938-)

Praga Baby (1934)

Příklady použití poklic : P-POKL-2 (-1937 -1940-)
Praga Lady (1937)

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



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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