Výrobky a Služby
Výbrusy valcov:
do 50 ccm: 15€
do 250 ccm : 20€
nad 500 ccm : 30€

do 175 ccm : 18€
do 500 ccm : 25€
valec v bloku : 45€

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
30€
50€
60€
70€

prelisovanie vlastnej ojnice mimo honda CR
prelisovanie vlastnej ojnice honda CR
Jawa ČZ 125, 175, 250
ČZ 125BT, ČZ 150
Jawa 350 / 354, 360
632
638

120€
140€
150€

Simson, jawa 21, babeta čínska ojnica
jawa 21 repas pôvodnej ojnice
MF 70
Jawa 500 OHC
BS 15, PF 62

40€
65€
80€
220€
110€

Jawa 90 / s púzdrom pre piestny čap
Jawa 555
Kosačka Rotax

60€
75€
120€

oprava uloženia piestneho čapu
XT, XL, XR, DR a pod.

65€

Ostatné - cena na dopyt, prípadne po obhliadke.

Ceny hlavných čapov Jawa a ČZ / nie sú zahrnuté v základných cenách / :

Jawa 350€-22€, Jawa ČZ 125€-250€ :zapaľovací-22€, primárny-27€,
Pre iné kľukovky kde je potrebné vyrábať čap extra cca 60€
Servis si vyhradzuje právo na stanovenie spôsobu a rozsahu opravy kľukových hriadeľov

Klzné ložiská – výroba šálok
Cena včetne obrúsenia príslušného čapu
a prípadného prebrúsenia ojnice

100€-130€

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!
Klzné ložiská - vylievanie
Vylievame klzné ložiská cínovo olovenou kompozíciou
pre motory veteránov. Orientačne 140€ - 300€
podľa náročnosti vylievania. Cena včetne opracovania na hotovo .

Opravy hláv valcov
Výroba sedla , osadenie do hlavy, zafrézovanie
zafrézovanie ventilu
Zabrusovanie ventilov podľa času
Výmena vodítka
Výmena gufier na dopyt
Zváranie AL

70€
5 - 15€
25€/hod
30€ - 50€
5€ - 9€
podľa rozsahu

Výroba piestov
Zabezpečujeme kusovú výrobu piestov,
potebný starý piest na výrobu formy .
Úpravy motorov
Podľa jednotlivo dojednaných podmienok
Vložkovanie valcov
Viď samostatný cenník
Renovácia Nikasilu
Podľa rozsahu a povahy poškodenia a objemu valca

od 155€

hodinová sadzba
hodina strojnej práce

hodina ručnej práce
oprava strhnutého závitu
s použitím závitovej vložky Recoil - M6,M8,M10
sviečkové závity – M14
M10 , M12
cena platí pokiaľ nebol závit už „opravovaný“

30€
20€
6€
20€
30€

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 telefónnych číslach:
045 6790307 , 0905 518769 ,
pondelok 9:00-15:00 hod
utorok-piatok 8:00-15:00 hod
prípadne E-mailom - info@motoservispetra.sk

