JAWA Pérák
Seznam nových dílů
Píst 1 až 8 výbrus (provádíme výbrusy válců)
Pístní kroužek
Pístní čep
Pojistka pístního čepu
Horní ojniční pouzdro
Matice hlavy válce
Těsnění pod hlavu
--- // --- pod válec
--- // --- pod levé víko spojky
--- // --- řadící a startovací hřídele
--- // --- kolena výfuku
Lamely nové ferodo, výměnou korkové
Mezi lamela plechová
Primární řetěz
Ložiska, Gufera
Labyrint
Startovací páka
Návlečka řadicí páky
Startovací hřídel
Startovací segment
Pružina startovacího segmentu
Řadicí páka
Řadicí hřídel
Řadící vidličky
Hřídel – hlavní, předlohy
Pouzdra předlohové hřídele
Kolečka do převodovky
Kladívka
Regulátor dobíjení
Zapalování bezkontaktní
Pružina šoupátka karburátoru
Plovák karburátoru
Katalog N.D.
Dílenská příručka
Řetězové kolečko 15, 17 zubů
Matka, zajišťovací podložka řetězového kolečka
Řetěz, spojka řetězu
Kryt řetězu horní dolní
Věnec zadní rozety 47 zubů
Čep rozety
Lanka (sada lanek)
Náhon tachometru
Páčka Přední brzdy, spojky
Řídítka
Zátka řídítek levá, pravá
Rukojeť řídítek „P“ + „L“
Ráfek chrom
Paprsek M 3,5 a M 4 chrom (drát do kola)
Matka paprsku M 3,5 a M 4 chrom (nypl)
Pláště přední, zadní
Duše přední, zadní
Stojánek, pružina stojanu
Tlumič výfuku (rybina)
Koleno výfuku
Matice kolena výfuku
Sedlo přední
Pružina sedla
Tlumič předního sedla
Sedlo zadní
Tandem úplný zadního sedla
Nosič
Šroub schránky chrom
Víko brzdového bubnu chrom.
Kryty zadních tlumičů (chrom)
Zátka zadních tlumičů
Přední světlo
Sklo předního světla
Rámeček předního světla
Parabola předního světla
Žárovka přední, zadní
Zadní světlo

250,350

Seznam nových dílů
Guma pod zadní světlo
Odrazka s gumou
Sklo zadního světla
Těsnící guma pod spínací skříňku
Klíček spínací skříňky
Manžeta přední vidlice
Objímka přední manžety
Palivový kohout
Průchodka skříně
Trumpetu – rovnou, kroucenou
Odznak Pérák
Přívěšek Pérák
Krytka chromovaná zadního, předního kola
Mřížka klaksonu chromovaná
Rozpěrka ložisek kola přední, zadní
Páčka brzdového štítu přední zadní
Táhlo zadní brzdy
Hřídel předního, zadního kola
Návlečka předních stupaček
Návlečka zadních stupaček
Držák přední stupačky
Držák pedálu zadní brzdy
Trubka stupaček pravá, levá 250, 350
Zadní brzdový štít
Víčko nádrže chrom
Pumpička chrom, černá lakovaná
Kryt náhonu tachometru
Tlumič řízení
Držák předních stupaček
Záchyt předního lanka chrom
Vačka
Křídlová matice brzd
Pouzdra předních vidlic
Pouzdra zadního pérování
Plyn pomalý
Jezdec plynu
Ojniční sadu s horní jehlovou klecí
Držák předních stupaček
Brzdové čelisti
Sada šroubů spínací skříňky
Šroub řízení chrom
Matici čepu rozety
Střed bakelitové spínačky pro klíček
Rámeček tachometru chrom
Emulzní trubici karburátoru
Jehla karburátoru

Seznam repasovaných dílů
Ojniční sadu (výměnou) s přelisováním a vycentrováním kliky
Celé KOLO (výplet)
Brzdové čelisti (výměnou)
Lamely korkové (výměnou)
a Další repasované díly
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