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POPTÁVKA PO MOTOROVÝCH DÍLECH
MÁ STÁLE ROSTOUCÍ TREND
Proto jsme naši nabídku rozšířili o značky PIERBURG, ET ENGINE 
TEAM a KOLBENSCHMIDT, tedy o více než 15 000 technických 
náhradních dílů (převážně motorové díly, autoelektrika). V těchto 
značkách jsou zahrnuty i díly Autoelektriky, řízení vzduchu a paliva, 
palivová čerpadla atd.

Skladem na centrálním skladě máme více 
než 200 náhradních dílů.
Objednávky u dodavatele probíhají denně s tím, že pokud si díl 
objednáte přes AD katalog anebo na pobočce do 12,30 a zboží je 
skladem u dodavatele, dodáno Vám bude následující pracovní den!!! 

Technické díly PIERBURG, ET ENGINETEAM 
a OLBENSCHMIDT jsou v mnoha případech 
SHODNÉ S ORIGINÁLY.

NOVINKA
V SORTIMENTU
MOTOROVÝCH

DÍLŮ

Novinka v nabídce: od července 2022
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HLAVNÍ PRODUKTOVÉ
SKUPINY

PIERBURG
(KOMPLETNÍ SORTIMENT VÍCE NEŽ 2900 DÍLŮ)

• Škrticí a řídicí klapky

• EGR ventily, přepínací a podtlakové ventily, díly řízení 
podtlaku a vzduchu  

• Díly řízení motoru (snímače, váhy vzduchu, lambda 
sondy, …)

• Palivová čerpadla

• Ostatní díly (vysokotlaká čerpadla, elektrická vodní 
čerpadla, adaptérové kabely, drobné náhradní díly, 
opravné sady, nářadí, atd).

ET ENGINETEAM
(KOMPLETNÍ SORTIMENT VÍCE NEŽ 3 000 DÍLŮ)

• Motorové díly (válce, písty, hlavy válců, ventily sací 
+ výfukové, vačkové hřídele, pístní kroužky, a mnoho 
dalších…) 

• Rozvodové sady, řetězy 

• Ostatní díly (opravné sady, regulační ventily, vodní 
elektrická čerpadla, těsnění, nářadí atd.)

KOLBENSCHMIDT
(KOMPLETNÍ SORTIMENT VÍCE NEŽ 9300 DÍLŮ)

• Motorové díly (válce, písty, hlavy válců, ventily sací 
+ výfukové, vačkové hřídele, ložiska ojnice, a mnoho 
dalších …) 

• Ostatní díly (opravné sady, filtry, nářadí atd.

V těchto značkách je velmi široké pokrytí 
vozového parku zejména vozů Škoda / VW / 
Audi / Seat.

Mnoho dílů PIERBURG je jedinečných – tedy pro 
prvovýrobu i aftermarket dodává pouze německý výrobce 
PIERBURG (některé škrticí a řídicí klapky, váhy vzduchu, 
palivová čerpadla, regulační ventily, EGR ventily, …).

PŘÍZNIVÉ CENY
A KVALITA
ORIGINÁLU

Novinka v nabídce: od května 2022


