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CENÍK OPRAV
motorů Z 25, ZS 50, navařování a broušení

MOTOR Z 25

MOTOR ZS 50

OPRAVY OJNIC
protočení ok

NAVAŘOVÁNÍ

broušení klikové hřídele bez odání ložisek
broušení klikové hřídele včetně dodání ložisek
protočení bloku a ojnic, mytí a montáže
položka 2 + vložené válce, gufera, včewtně montáže
oprava vstřikovacího čerpadla dle rozsahu opravy
oprava hlavy - GO včetně prasklé (dříve nezavařené)
oprava lamely - obložená
oprava vstřikovače 1 ks- včetně nové trysky
protočení ojnic včetně výměny pouzdra 1 ks - horní oko
protočení ojnice včetně dodání oj.ložiska a pouzdra
broušení klikové hřídele bez odání ložisek
broušení klikové hřídele včetně dodání ložisek
protočení bloku a ojnic, mytí a montáže
položka 2 + vložené válce, gufera, včetně montáže
oprava vstřikovacího čerpadla dle rozsahu opravy
oprava lamely - obložená
oprava vstřikovače 1 ks- včetně nové trysky
protočení ojnic včetně výměny pouzdra 1 ks - horní oko
TYP
HORNÍ OKO
SPODNÍ OKO
LIAZ
300,350,IFA
250,-/240,300,-/280,ZETOR UŘ I,UŘ II,AVIA
165,-/160,270,-/265,AVIA TURBO
175,-/170,270,-/265,FAVORIT BIO-vl.mat.+výr.p.
180,220,FAVORIT ,ŠKODA120-1203 135,210,čep klikové hřídele UŘ I, UŘ II, AVIA, UŘ III
čep klikové hřídele LIAZ, IFA
ostatní čepy klik.hřídelí - termický nástřik ( za studena)
návar příruby pod gufero -UŘ I + brus
návar příruby pod gufero - AVIA, UŘ II, UŘ III
návar konce pod řemenici -UŘ I, AVIA + soustruh + brus
oprava drážek na klice Z 8001-8601 (tisícihran po řemenici)
navaření konce pod řemenici včetně výroby drážky pro klínek
čep předního náhonu UŘ I, UŘ II 40x80
poloosa LIAZ 70x50 - pod jehly
poloosa LIAZ 70x50 - pod pouzdro
předloha převodovka UŘ I, UŘ II 35x40

Platnost od 1.1.2016
Uvedené ceny jsou bez DPH

1 300,10 100,14 500,2 600-3 000,3 500-5 500,330,360,350,1 320,1 600,13 550,20 400,4 500-8 000,550,350,350,OBĚ OKA
600,550,-/520,430,-/420,445,-/435,400,345,850,1 200,750-1 200,450,500,380,1 200,500,480,2 400,950,460,-

