
cena 
2008

FORD CAPRI Mk1 - Mk3 v sadě ks Kč / sada

SPF0930 rameno přední nápravy - vnitřní 2 635,58
SPF0420 rameno přední nápravy - venkovní, do stabilizátoru 2 908,65
SPF0420W rameno př. nápravy - venkovní - nerezové podložky 4 804,81
SPF2045/19 stabilizátor přední, 19 mm (Mk1 1600GT) 2 476,92
SPF2045/20 stabilizátor přední, 20 mm (Mk1 a Mk2) 2 476,92
SPF2045/22 stabilizátor přední, 22 mm (Mk1 a Mk2) 2 476,92
SPF2045/24 stabilizátor přední, 24 mm (Mk1 a Mk2) 2 476,92
SPF1004/20 stabilizátor přední, 20 mm (Mk3 1600) 2 531,73
SPF1004/22 stabilizátor přední, 22 mm (Mk3 2000, 2300, 3000) 2 531,73
SPF1004/24 stabilizátor přední, 24 mm (Mk3 2.8i) 2 531,73
SPF0932K gumy držáků řízení (ne servo), 2 kusy 1 511,54

SPF2045/10 stabilizátor zadní, uchycení náprava, 10 mm 2 476,92
SPF2045/12 stabilizátor zadní, uchycení náprava, 12 mm 2 476,92
SPF2045/14 stabilizátor zadní, uchycení náprava, 14 mm 2 476,92
SPF1426 stabilizátor zadní, uchycení do nosníku 2 1 086,54
SPF0293 zadní listové pero skládané - zadní úchyt 2 1 675,96
SPF0293/375 zadní listové pero skládané - přední úchyt 2 1 824,04
SPF0581 zadní jednolistové pero - přední úchyt 2 1 668,27
SPF0581/380 zadní jednolistové pero - zadní úchyt 2 1 668,27
SPF0934 zadní držáky listových per 4 428,85
SPF1979 zadní skládané pero - sedlová podložka uprostřed 4 1 554,81
SPF0297 stabilizační rameno - přední (pouze Mk1a do 1972) 2 1 220,19
SPF0298 stabilizační rameno - zadní (pouze Mk1a do 1972) 2 1 558,65
SPF1828 ruční brzda - gumy tyčky uchycené na nápravě 1 215,38
VÝPRODEJ nosník - dorazy zadní nápravy (Capri Mk1) 2 1 516,35

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD CORTINA Mk1 & Mk2 v sadě ks Kč / sada

SPF0930 rameno přední nápravy - vnitřní (tvar přesýpacích hodin) 2 635,58
SPF0233 rameno přední nápravy lisované  - venkovní (pro dřívější Mk1) 2 865,38
SPF0420 rameno přední nápravy lité  - venkovní (pro Mk1 a Mk2) 2 908,65
SPF0420W rameno př. nápravy - venkovní - nerezové podložky 4 804,81
SPF0429 silentblok táhel řízení 2 268,27
SPF1449 silentblok táhel řízení pro Mk2, nahrazuje původní nylonové 2 268,27
SPF2045/19 stabilizátor, 19 mm 2 476,92
SPF2045/22 stabilizátor, 22 mm 2 476,92

SPF0930 stabilizační rameno - uchycení do nápravy 2 635,58
SPF1168 stabilizační rameno - uchycení do karoserie 2 986,54
SPF0293 zadní listové pero šířka 50.8 mm - přední úchyt 2 1 675,96
SPF1036 zadní listové pero - úchyt 21 mm do ramene a do šasi - Mk1 8 885,58
SPF1036 zadní listové pero - úchyt ramene 21 mm do šasi - dřívější Mk2, před serií II 4 442,31
SPF0293/375 zadní listové pero - úchyt 47,6 mm do ramene - Mk2 2 1 824,04
SPF1043 zadní listové pero - úchyt ramene 35 mm do šasi - Mk2 4 841,35
SPF0294 zadní listové pero šířka 50.8 mm - zadní úchyt (Ø40x65mm), některé Mk2 2 1 469,23
SPF1828 ruční brzda - vodicí guma tyčky uchycené na nápravě - Mk1 1 107,69

Lotus Cortina - silentbloky na dotaz

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD CORTINA Mk3, FORD TAUNUS v sadě ks Kč / sada

SPF0262 spodní rameno přední nápravy, vnitřní 2 1 061,54
SPF1401 horní rameno přední nápravy, vnitřní, opláštěný 4 4 822,12
SPF0046 stabilizační vazné tyče, silentbloky ve tvaru koblihy do kulatých otvorů 2 1 080,77
SPF0590 stabilizační vazné tyče, trojůhelníkové sil. do oválných otvorů - první Mk3 2 2 262,50
SPF1450/16 stabilizátor 16 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450/18 stabilizátor 18 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450/20 stabilizátor 20 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF2950 stabilizátor, uchycení vedení 8 1 124,04
SPF1187K gumy držáků řízení (ne servo), 2 kusy 1 822,12
SPF1547 nápravnice - přední úchyt - pro faceliftované Mk3 a dál 2 1 855,77
SPF1548 nápravnice - zadní úchyt - pro faceliftované Mk3 a dál 2 2 112,50

SPF0847 spodní rameno zadní nápravy, do nosníku, 43 mm, starší Mk3 2 1 119,23
SPF0276 spodní rameno zadní nápravy, do nosníku, 47 mm, mladší Mk3 a dál* 2 1 266,35
SPF0695-70 spodní rameno zadní nápravy, uchycení do nápravy 2 1 512,50
SPF0219 horní rameno uchycené do nápravy 2 1 146,15
SPF1087 horní vedení uchycené do nosníku (pro modely vyrobené v D) 2 949,04
SPF1089/16 zadní stabilizátor 16 mm, uchycení vedení 2 216,35
SPF1089/12 zadní stabilizátor 12 mm, uchycení vedení 2 216,35
SPF2332 zadní stabilizátor 16 mm, zakončení ve tvaru "D" 2 399,04
SPF2332/12T redukce pro použití 16 mm "D" zakončení i pro 12 mm stabil. 2 227,88
SPF0208-6 sedlo pro zadní pero ukotvené do spodního ramene, tl. 6.5 mm 2 560,58
SPF0208-12 sedlo pro zadní pero ukotvené do spodního ramene, tl.12,7 mm 2 701,92
SPF0208-16 sedlo pro zadní pero ukotvené do spodního ramene, tl.16 mm 2 800,96
SPF0208-19 sedlo pro zadní pero ukotvené do spodního ramene, tl.19 mm 2 855,77

* nutné použít plášť z původního silentbloku

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD GRANADA Mk1 & Mk2 v sadě ks Kč / sada

SPF2018 spodní rameno přední nápravy, vnitřní 2 1 515,38
SPF1401/14 horní rameno přední nápravy, vnitřní, opláštěný 4 4 822,12
SPF0046 stabilizační vazné tyče, silentbloky ve tvaru koblihy do kulatých otvorů 2 1 080,77
SPF0590 stabilizační vazné tyče, trojůhelníkové silentbloky do oválných otvorů 2 2 262,50
SPF2950 stabilizátor, uchycení vedení 8 1 124,04
SPF1450** stabilizátor 18 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450** stabilizátor 22 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450** stabilizátor 24 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450** stabilizátor 25 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450** stabilizátor 26 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1450** stabilizátor 28 mm, uchycení do šasi 2 450,96
SPF1547/14 nápravnice - spodní přední úchyt 2 1 855,77
SPF2076K nápravnice - horní zadní přední úchyt, plášť, excentr, 2 ks 1 4 686,54
SPF0914 spodní rameno zadní nápravy, vnitřní, 36 mm 2 1 321,15
SPF0915 spodní rameno zadní nápravy, vnější, 44 mm 2 1 572,12
SPF2568 zadní nápravnice/nosník 2 4 326,92

** je třeba uvést průměr

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD GRANADA Mk3 & SCORPIO v sadě ks Kč / sada

SPF0706 rameno přední nápravy - vnitřní 2 1 122,12
SPF0672 rameno přední nápravy - venkovní, do stabilizátoru 2 1 503,85
SPF0704/28 stabilizátor 28 mm, uchycení do šasi, Scorpio 2 1 049,04
SPF0704/29 stabilizátor 29 mm, uchycení do šasi, Granada, Scorpio Cosworth 2 1 122,12

SPF0914 zadní rameno - vnitřní 36 mm 2 1 321,15
SPF0915 zadní rameno - vnější 44 mm 2 1 572,12
SPF0178-70 zadní nápravnice/nosník 2 4 091,35
SPF1543/18 stabilizátor zadní 18 mm, uchycení do nosníku 2 342,31

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD ESCORT Mk1 v sadě ks Kč / sada

SPF0930 rameno přední nápravy - vnitřní 2 635,58
SPF0420 rameno přední nápravy - venkovní 2 908,65
SPF0420W rameno př. nápravy - venkovní - nerezové podložky 4 804,81
SPF2045/20 stabilizátor přední, 20 mm 2 476,92
SPF0312/20 stabilizátor přední, 20 mm, RS - široké 69 mm 2 538,46
SPF0932K gumy držáků řízení (ne servo), 2 kusy 1 511,54

SPF2045/1 stabilizátor zadní, uchycení náprava, 14 mm 2 476,92
SPF2281 stabilizátor zadní, uchycení do nosníku 2 1 064,42
SPF0293 zadní listové pero - přední úchyt Ø47,6 mm, pero široké 50,8 mm 2 1 675,96
SPF0294 zadní listové pero - zadní úchyt Ø40 mm, pero široké 50,8 mm 2 1 469,23
SPF1979 zadní listové pero - sedlová podložka uprostřed 4 1 554,81
SPF0934 zadní listové pero - zadní úchyt + rameno, Ø19,5 mm 4 428,85
SPF0930 stabilizační rameno - do nápravy: RS 1600, RS 2000 & Mexico 2 635,58
SPF1168 stabilizační rameno - do nosníku: RS 1600, RS 2000 & Mexico 2 986,54
SPF1828 ruční brzda - gumy tyčky uchycené na nápravě 2 215,38

* na přání spousta dalších silentbloků pro upravené vozy Escort

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD ESCORT Mk2 v sadě ks Kč / sada

SPF0930 rameno přední nápravy - vnitřní 2 635,58
SPF0420 rameno přední nápravy - venkovní 2 908,65
SPF0420W rameno př. nápravy - venkovní - nerezové podložky 4 804,81
SPF2045/20 stabilizátor přední, 20 mm 2 476,92
SPF0312/20 stabilizátor přední, 20 mm, RS - široké 69 mm 2 538,46
SPF2045/22 stabilizátor přední, 22 mm, MkII Sport & RS 2 476,92
SPF0932K gumy držáků řízení (ne servo), 2 kusy 1 511,54

SPF2045/12 stabilizátor zadní, uchycení náprava, 12 mm, pozdější modely 2 466,35
SPF2045/14 stabilizátor zadní, uchycení náprava, 14 mm, první modely 2 476,92
SPF2281 stabilizátor zadní, uchycení do nosníku 2 1 064,42
SPF0935 zadní listové pero - přední úchyt Ø47,6 mm, pero široké 60 mm 2 1 738,46
SPF0933 zadní listové pero - zadní úchyt Ø40 mm, pero široké 60 mm 2 1 506,73
SPF2112K zadní jednolistové i skládané pero - sedlová podložka uprostřed, 4 kusy 1 2 262,50
SPF0934 zadní listové pero - zadní úchyt + rameno, Ø19,5 mm 4 428,85
SPF1036 zadní listové pero - zadní úchyt + rameno, Ø21 mm 2 221,15
SPF1036 stabilizační rameno - do nápravy, RS & Mexico 2 635,58
SPF1168 stabilizační rameno - do nosníku, RS & Mexico 2 986,54
SPF1828 ruční brzda - gumy tyčky uchycené na nápravě 2 215,38

* na přání spousta dalších silentbloků pro upravené vozy Escort

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD SIERRA v sadě ks Kč / sada

SPF0672       Rameno přední nápravy vnější do stabilizátoru 2 1 575,00
SPF0765/24  Stabilizátor přední 24mm, uchycení do šasi 2 855,77
SPF0765/26  Stabilizátor přední 26mm, uchycení do šasi 2 855,77
SPF0765/28  Stabilizátor přední 28mm, speciální menší silentblok, uchycení do šasi 2 897,60
SPF0704/26  Stabilizátor přední 26mm, pro 4x4, 2,0 l a 2,9 l, do 1990, uchycení do šasi 2 1 098,08
SPF0704/28  Stabilizátor přední 28mm, pro Cosworth, 4x4 a 1990 Ghia, uchycení do šasi 2 1 098,08
SPF0706       Rameno přední nápravy vnitřní, 12mm, pro Cosworth, 4x4 a některé 1990 Ghia 2 1 174,62
SPF0770       Rameno přední nápravy vnitřní, 10 mm, všechny modely mimo Cosworth 2 1 080,77
SPF2218       Uchycení serva (s 46mm dlouhou trubičkou), všechny modely mimo 4x4 a Cosworth 2 1 008,27
SPF2740       Uchycení serva (s 71,5mm dlouhou trubičkou), 4x4 a Cosworth 2 na dotaz
SPF2205K     Horní uložení tlumiče v karoserii...50,06 GBP/ ks, v sadě 2 kusy 2 5 047,40
SPF2175K     Zapouzdřená guma ve tvaru vidlice 32,3 mm pro převodovku MT75 2 4 975,96
SPF2176K     Zapouzdřená guma ve tvaru vidlice 24,2 mm pro převodovku MT75 2 4 764,23
SPF0914 Cos Zadní spodní rameno nápravy vnitřní 36 mm 2 1 383,46
SPF0915 Cos Zadní spodní rameno nápravy vnitřní 44 mm 2 1 645,58
SPF0178-70  Zadní pomocný rám nápravy 2 4 284,13
SPF0178-70  alternativa k SPF0178-70, 2-dílný snadno instalovatelný silentblok 2 4 531,15
SPF1543/12  Stabilizátor zadní 12mm, XR4 do 1990 a 2-dvéř. Coshworth, uchycení do šasi 2 357,98
SPF1543/14  Stabilizátor zadní 14mm, XR4 od 1990, uchycení do šasi 2 357,98
SPF1543/16  Stabilizátor zadní 16mm, uchycení do šasi....3,55 GBP/kus, v sadě 2 kusy 2 357,98
SPF1543/18  Stabilizátor zadní 18mm, 4-dvéř. Coshworth, uchycení do šasi 2 357,98

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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cena 
2008

FORD CORSAIR v sadě ks Kč / sada

SPF0233 rameno přední nápravy lité  - venkovní 2 865,38
SPF0420 rameno přední nápravy kované  - venkovní 2 908,65
SPF0420W rameno př. nápravy - venkovní - nerezové podložky 4 804,81
SPF0429 silentblok táhel řízení 2 268,27
SPF2045/19 stabilizátor, 19 mm 2 476,92
SPF2045/22 stabilizátor, 20 mm 2 476,92

SPF0930 stabilizační rameno - uchycení do nápravy 2 635,58
SPF1168 stabilizační rameno - uchycení do karoserie 2 986,54
SPF0293 zadní listové pero šířka 50.8 mm - přední úchyt 2 1 675,96
SPF1036 zadní listové pero - úchyt 21 mm do ramene a do šasi 8 885,58
SPF1036 zadní listové pero - úchyt ramene 21 mm do šasi 4 442,31
SPF0293/375 zadní listové pero - úchyt 47,6 mm do ramene 2 1 824,04
SPF1043 zadní listové pero - úchyt ramene 35 mm do šasi 4 841,35
SPF0294 zadní listové pero šířka 50.8 mm - zadní úchyt (Ø40x65mm) 2 1 469,23
SPF1828 ruční brzda - vodicí guma tyčky uchycené na nápravě 1 107,69

Výhody oproti dosavadně nabízeným silentblokům:
* výrazně vyšší kvalita, odolnější, snížené vibrace, protiskluzové drážky uvnitř
* mnohem větší výběr
* všechny siletbloky v jedné barvě (temně modro-fialová)
* mohutnější kovové části, navíc vyrobeny z nerezi
* lubrikační emulze pro snadnější aplikaci
* mnohem kratší dodací lhůty
* 3 roky záruka
* více jak 25 leté zkušenosti výrobce

Za tuto nesrovnatelně vyšší kvalitu je nutno zaplatit více, což je jediná nevýhoda.
Ve srovnání s dalším výrobcem PowerFlex jsou však ceny nižší a výběr širší
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DALŠÍ TYPY FORD

* TRANSIT 80 A 1965-1970
* ANGLIA 100E, 105E, 107E & 300E
* CONSUL CLASSIC & CLASSIC CAPRI
* ESCORT Mk3 & Mk4
* FIESTA Mk1, Mk2 & XR2
* CONSUL, ZEPHYR, ZODIAC

* MODERNÍ TYPY: FOCUS, MONDEO, …..

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

