
burza modelů, dílů a příslušenství
(stránka není určená pro prodejce modelářského materiálu) 

Tato stránka slouží ke zprostředkování prodeje modelů a dalšího modelářského materiálu mezi automodeláři.
Nabídky se zadávají pomocí emailu   zd.jaros@email.cz   a každá nabídka musí obsahovat kontaktní údaje.

Služba je bezplatná a provozovatel webu neručí za provedené transakce.

 prodám podvozek na model Viper GT3 Scaleauto
 
 popis

 ojetý, připravený pro závody na dřevěné dráze

 podvozek - černý, tlumené spojení s držákem motoru

 vodítko - Slot.it upravené pro rychlou výměnu kartáčů

 přední náprava - dutá osa ocel, kola nezávisle otočná

 přední kola - pneu "zero grip", disky hliník 

 držák motoru - AW Slot.it medium - offset 1,0

 zadní ložiska - kuličková Slot.it

 zadní náprava - titanová osa plná 

 zadní kola - pneu NSR Supergrip 19x10 mm, air disky

 převod - pastorek ILPE 6z, převod Slot.it 33z /18mm 

 motor - NSR KING 50 - 52.000 ot. ojetý

 váha podvozku - 76,5 gramu 

 cena - 1.900 Kč + poštovné (přibližně cena materiálu)
 kontakt - tel. 487 826 366,  mail - zd.jaros@email.cz

 prodám model Ferrari 512 BB 1/32 Sideways
 kategorie Gr.5

 popis modelu

 mírně ojetý, připravený pro závody na dřevěné dráze

 karoserie - nastříkaná + přelakované vodové obtisky

 kabina - lehká lexanová, maketa motoru originál 

 podvozek - standard černý, dovážený olovem

 vodítko - Slot.it upravené pro rychlou výměnu kartáčů

 držák motoru - AW Slot.it medium - offset 1,0

 zadní ložiska - kluzná NSR 4805

 motor - Cahoza 48 - ojetý (uhlíky cca 50%)

 převod - pastorek ILPE 7z, převod Slot.it 32z /18mm

 přední náprava - dutá osa titan, kola nezávisle otočná

 přední kola - pneu "zero grip" 18x8 mm, disky hliník 

 zadní náprava - osa ocelová tvrdá

 zadní kola - pneu Supergrip 20x10 mm, air disky

 váha modelu - 96 gramů

 balení - ve výstavní krabičce + náhradní kartáčky

 cena - 2.900 Kč + poštovné (přibližně cena materiálu)
 kontakt - tel. 487 826 366,  mail - zd.jaros@email.cz


