
Převodovka SADEV typové označení ST 90-14 převodovka má odjetou jednu sezonu příruby pro 

motor VW a Honda –Type R. Součástí  převodovky je olejové čerpadlo. Jedna převodovka má najeto 

cca 200km a druha má najeto cca 1500km.  

 

  Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz 

Cena :první 9900 euro  druhá 8900 euro  

Převodovka XTRAC Audi DTM vytrvalostní,leštěné vnitřní díly + dva vyměnitelné stále převody . 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz 

Cena:12000 euro 



Hřebenové řízení z vozu PRC  

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz 

Cena:2500 kč 

Olejový chladič značky BEHR rozměry d=415 š=110 v=50 mm  dva vývody šroubení D-12 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz Cena:2000kč 

mailto:cernoch.martin@seznam.cz


 

Chladič vodní rozměry d=530  š=295  v=65 mm hrdla průměr 32mm  

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz 

Cena:2500 kč 

 

Nové hrdla rychlo tankování  paliva značky PREMIER vývody průměr 57mm 

   

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz 

Cena:510 euro 

 

 



 

 

 

Setrvačník Škoda octavia cup průměr spojky 140mm 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz 

Cena:8000kč 

Dvě sady nových šroubku a mezících podložek ke kotoučům AP Racing  CP2494-589K12 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:2000kč 

mailto:cernoch.martin@seznam.cz


Dva nové kotouče AP Racing  o průměru 330mm malý průměr 225mm tlouška 32mm 

 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:600 euro 

Nová motorová klapka na vůz renaul clio 3 průměr  63mm  originál číslo 7700871215 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:1000kč 
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Dva nové kotouče AP Racing  o průměru 315mm malý průměr 195mm tlouška 28mm(Renault Clio 3) 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:650 euro 

Dva nové unášeče brzdového kotouče o průměru 192mm středová díra60mm díry 5x102 (Renault 

Clio 3) 

 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:110 euro 
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Sada závodních disku značky Dynamics motosport  17“ 5x102  střed 60mm ET43 Renault Clio 3 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:14000kč 

Sada nových závodních disku značky Dynamics motosport  16“ 5x102  střed 60mm ET20 Renault Clio3 

 

 

 

mailto:cernoch.martin@seznam.cz


Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:15000kc 

Řidici jednotka motoru značky HALTECH E6X 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena: 

Nový Zavodni sedák NC POWER  bez homologace FIA 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:4000kč 
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Zánovní zavodní sedák značky SABELT bez homologace 

  

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:3500kč 

Sada litých kol 18“ 5x114,3mm ET35 středová díra 72mm Audi chrom značky Baracura 

 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:20000kč 
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Přední kapota na AUDI TT  model 8J0 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena:5600kč 

 

Kompletní kapotáž (Body Kit) z vozu PRC včetně zadního difuzoru a spoileru  

            
Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena22500kč 
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Zavodni sedačka značky Sparco PRO 2000VTR z homologaci FIA  

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena400 euro 

Řidíci jednotka značky Bosch Motorsport MS 2.9.1   Nr:9076   F01E B01 609-01 

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena 
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Displej Bosch Motorsport DDU2 Nr.275 B 261 208 575  

 

Vice Info na emailu: cernoch.martin@seznam.cz cena 
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