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Díly motoru pro traktory Zetor
1005 Euro 3; 4001; série 7501 a 8001

Motor Service Product Range
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Výtažek z našeho výrobního programu
Výr. č.

Produkt

Motor

7.22946.33.0

Ventil EGR

1005 Euro3

93 725 600

Píst

80 00289 1 0 000

Sada kroužků

88 480 110

Vložka válce

4297

Ventil IN

7298

Ventil EX

50 013 474

Olejový ﬁltr

93 891 600

Píst

80 00308 1 0 000

Sada kroužků

88 877 110

Vložka válce

4001

7501

8001

Další díly na vyžádání.
Změny a odchylky vyobrazení vyhrazeny.
Přesné aplikace najdete v aktuálním katalogu / CD / internetovém obchodě.
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MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
KOLBENSCHMIDT PIERBURG GROUP
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Motorové díly v kvalitě přímého dodavatele
Motory zemědělských a stavebních strojů,
dopravních vozidel, průmyslových zařízenín, železnice, motory používané v oblasti
námořnictva a také motory zařízení v oblasti báňského průmyslu a těžby surovin jsou
většinou vystaveny extrémnímu zatížení.
Na všechny tyto motory jsou kladeny
vysoké požadavky z hlediska životnosti.
Proto je nezbytná jejich pravidelná údržba
spojená s nutnou výměnou dílů podléhají-

cím rychlému opotřebení.
Z tohoto důvodu má celé průmyslové odvětví
velký zájem na rychlé a plošné dostupnosti náhradních dílů nejvyšší kvality. Tyto
požadavky jsou společnosti Motor Service
kladeny každý den. Se zkušenostmi velkého, výkonného a proslulého dodavatele
náhradních dílů nabízíme pro mnoho motorů
z této oblasti náhradní díly v kvalitě přímého
dodavatele.

Je jedno, kde se právě nacházíte:
Dodáváme rychle a spolehlivě.
Od severu na jih,
od východu na západ.
Díky prodejním
partnerům
na pěti kontinentech
jsou naše produkty
k dostání po celém
světě.

Informace o přesném použití naleznete
v aktuálním katalogu
Heavy Duty Catalogue /obj. č. 50 003 833
a na stránkách internetového obchodu společnosti Motor Service:
http://onlineshop.ms-motor-service.com
Další informace o programu
Heavy Duty naleznete na stránkách
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www.ms-motor-service.com/en/heavyduty

Motor Service Partner
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KOLBENSCHMIDT PIERBURG GROUP

Skupina Motor Service.
Kvalita a servis z jednoho zdroje.
Skupina Motor Service je odbytovou
organizací ﬁrmy Kolbenschmidt Pierburg
s celosvětovými aktivitami na trhu
s autopříslušenstvím. Je předním
dodavatelem komponent motorů pro
volný trh s náhradními díly špičkových
značek KOLBENSCHMIDT, PIERBURG
a TRW Engine Components. Sortiment
rozsáhlý do šířky i hloubky umožňuje
zákazníkům získat díly motorů z jednoho
zdroje. Jako řešitel problémů pro obchod
a servis nabízí kromě toho rozsáhlý balík
výkonů a technickou kompetenci jako
dceřiná společnost velkého dodavatele
dílů pro automobily.

Kolbenschmidt Pierburg.
Proslulý dodavatel mezinárodního
automobilového průmyslu.
Jako dlouholetý partner výrobců
automobilů vyvinuly podniky skupiny
Kolbenschmidt Pierburg inovativní
komponenty a systémová řešení s
s uznávanými kompetencemi v oblasti
systémů zásobování vzduchem a snižování
škodlivých látek u olejových, vodních
a vakuových čerpadel, pístů, bloků motoru
a kluzných ložisek. Produkty splňují
vysoké požadavky a standardy kvality
automobilového průmyslu.
Nízké emise škodlivých látek, přijatelná
spotřeba paliva, spolehlivost, kvalita
a bezpečnost jsou rozhodujícími faktory
inovací u společnosti Kolbenschmidt
Pierburg.

