Orientačný cenník MOTO servisu „Petra“ na rok 2014
Výbrusy valcov:
do 50 ccm: 11€
do 175 ccm : 14€
do 250 ccm : 16€
nad 250 ccm : 20€
valec traktorový a v bloku : 25€
Výbrusy sa štandartne vyhotovujú v tolerancii H7.Uvedené ceny platia pri brúsení do
0,5mm.Při väčšom prebrusovaní sa cena úmerne zvyšuje .
Opravy kľukových hriadeľov: /výber najčastejšie sa vyskytujúcich v euro
prelisovanie ojnice mimo Hondy CR
15
prelisovanie ojnice Honda CR
30
Jawa 125,175,250
50
ČZ 125,175,250
55
Jawa 350 / 360
110
632
130
638
140
ČZ 180
65
Simson, jawa 21, babeta
35
MZ 150 , MF 70-podľa spôsobu opravy
80
Jawa 500 OHC
200
BS 15,PF 62
80
Jawa 90/ s púzdrom pre piestny čap/
50
Jawa 555
50
Kosačka Rotax
ČZ 125/516, 519 250/513 , 250/514

100
60

Endurá bez tlakového mazania kľuky

110

napr VOR a HUSQVARNA – staršie modely

s tlakom mazanou kľukou
napr VOR a HUSQVARNA –novšie modely ,KTM 600
120
napr XT 600 , XL 600
140
Harley Davidson WLA, WLC
250
oprava uloženia piestneho čapu XT,XL,XR,DR apod
60
Ostatné - cena na dopyt ,prípadne po obhliadke.
Standardný postup repasu ojnice: vybrúsenie pod vložku , osadenie kalenej vložky , vybrúsenie na hotovo,
doloženie patričnej ihlovej klietky a čapu, prípadne prebrúsenie ojnice do 0,2mm a použitie osadeného
ojničného čapu .
Ceny hlavných čapov Jawa a ČZ / nie sú zahrnuté v základných cenách / :
Jawa 350-20€ ,Jawa ČZ 125÷250 :zapaľovací-20€ ,primárny-25€ , oprava hrotu-6€
Pre iné kľukovky kde je potrebné vyrábať čap extra cca 15€ - 55€
Servis si vyhradzuje právo na stanovenie spôsobu a rozsahu opravy kľukových hriadeľov

Klzné ložiská - výroba
Obvyklá cena včetne obrúsenia príslušného čapu nelisovaného kľukového hriadeľa a prípadného
prebrúsenia ojnice 80€-110€ . Pri lisovaných kľukových hriadeľoch môže byť cena o 30-50€ vyššia .
Používané bimetalické pásy s výstelkou AlSn20. Cena je závislá najmä od počtu robených ložísk(čím viac
tým lacnejšie) a od hrúbky šálok (čím hrubšie , čiže väčšie opotrebenie tým drahšie).Poškodenie otvoru ojnice,
pokiaľ nie je vyhriata , nevadí - prebrúsime ju a šálky vyrobíme podľa aktuálneho priemeru .Potrebné dodať
ojnice ,kľuku a ak sa robia aj hlavné ložiská tiež kartre so skrutkami.
Pozor ! každá šálka má svoje nezameniteľné miesto!

Opravy hláv valcov
Oprava uloženia vačkového hriadeľa
80€ /jedno klzné uloženie
Pozn. – při viacerých klzných uloženiach vačky sa vždy robia naraz všetky , napr. YFM 700 – 240€
Výroba sedla , osadenie do hlavy, zabrúsenie
50€
zafrézovanie a zabrúsenie ventilu
podľa času
Výmena vodítka
na dopy podľa rozmeru

Výmena gufier
Zváranie AL
Oprava sviečkového závitu

na dopyt podľa rozmeru
od 16.60 podľa rozsahu
15€

Výroba piestov
Len na výslovnú požiadavku a po akceptovaní rizík s tým spojených.

Úpravy motorov
KTM , YZ 125 na 144ccm
CR250 KX250 na 300

280€
320€

Cena je za prípravu sady tj. vyvŕtanie prípadne vyvložkovanie valca piestnu sadu a úpravu hlavy valca

KXF/RMZ 250 na 294ccm – zdvih +5mm , vŕtanie +3mm 620€
V cene úprava kľukovky , úprava valca , tesnenie pod hlavu , piestna sada , ojničná sada .
Iné – na dopyt
.

Vložkovanie valcov
Viď samostatný dokument v cenníkoch
opracovanie otvoru vo valci pre osadenie vložky je honovaním a povrch vložky je brúsený pre maximálny
kontakt a prestup tepla. Kanály vo vložkách pre dvojtakty sú opracované ručne pre dosiahnutie maximálnej
presnosti tvaru a zlícovania.
u štvortaktov cena prevložkovania zahrňa aj prípadné opracovanie piestu“ pod rozmer“. Pri činnosti
motora dochádza k nerovnomernému oteru a k sklepaniu piestu a preto je potrebné mu pred daľšou
činnosťou opraviť povrchovú krivku (kužeľovitosť a ovalitu).

Renovácia Nikasilu
Viď samostatný cenník .

hodinová sadzba
hodina strojnej práce
hodina ručnej práce
vypracovanie cenovej ponuky

20€
15€
50€

oprava strhnutého závitu
s použitím závitovej vložky Recoil - M6,M8,M10 - 5€
sviečkové závity - M14,M12,M10 - 15€
cena platí pokiaľ nebol závit už „opravovaný“
piestne krúžky v cenovom rozpätí 20€-70€, piestne čapy aj atypické rozmery ,ventily v cenách do 60€ ,
kreťaze a rozety DID , reťaze Tsubaki
ložiská IKO,KOYO,TORRINGTON,INA,NTN,NACHI –
kitové vačkové hriadeľe HOT CAMS, ojničné sady HOT RODS, piestne sady WISECO, guferá na kľukovky
Servisom poskytujeme zľavu 10 , 15 , 20 % podľa obratu za minulý kalendárny rok( do 1500€ , 1500-3000€ ,
nad 3000€ ) . Zákazky vybavujeme aj poštou prípadne kuriérom na riziko odberateľa.
Prípadné ďalšie informácie na telefónnom čísle :0905 518769
- pondelok
9,30-16,00 hod
utorok-piatok 8,30-16,00 hod
prípadne E-mailom - info@motoservispetra.sk

Pri prácach na počkanie(do 24hodín) je príplatok 25% , V prípade zásielky
poštou sa za prvý deň lehoty považuje deň doručenia do Motoservisu Petra a zásielka bude odoslaná
najneskôr v nasledujúci deň po skončení lehoty. Požadované urýchlené vybavenie zreteľne vyznačte , v deň
doručenia Vám potvrdíme prevzatie zásielky . Ostatné zákazky budú vybavované podľa možností v poradí v
akom prišli
platnosť od 1.1.2014

s pozdravom Ing. Körmöczy Karol
Zmena cien vyhradená.

