
STADION S11, S22 
Seznam nových dílů      Seznam nových dílů 
Píst základní až 12 výbrus (provádíme výbrusy válců)  
Píst jednokroužek 1 až 12 výbrus 
Pístní kroužek 
Pístní čep 
Pojistka pístního čepu  
Horní ojniční pouzdro 
Ojniční sadu s horní jehlovou klecí 
Klika 
Těsnění pod hlavu 
--- // --- pod válec 
--- // --- pod levé víko spojky  
--- // --- mezi válec a karburátoru 
Silentblok do hlavy a karteru 
Pružinu dekompresoru 
Dekompresor  
Lamely nové, výměnou  
Mezi lamela ocelová 
Kluzák (bronzové pouzdro rozřízlé ke spojce)  
Pružina spojky 
Podložka spojkového koše 
Pouzdro spojkového koše 
Ložiska 
Gufera 
„O“ kroužek hřídele pedálů 
Spojka řazení 
Nalévací šroub oleje 
Pouzdro převodovky do karteru  
Pouzdro převodovky na hřídel pod kolečko 
Zajišťovací podložka řetězového kolečka  
----------- // ---------- primárního kola 
Řetězové kolečko 11, 12, 13, 14 zubů 
Matice M10x1 řetězového kolečka  
Kladívka 
Zapalovací cívku  
Světelnou cívku 
Zapalovací deska úplná  
Zapalování bezkontaktní s plynulou regulací předstihu 
Průchodka gumová motoru 
Stahovák rotoru 
Klínek rotoru 
Matice M8x1 na kliku  
Šoupátko karburátoru 
Jehla šoupátka 
Tryska 
Plovák S11, S22 
Těsnění plovákové komory S11, S22 
Sítko sání karburátoru S22 
Tepelná vložka karburátoru 
Hadicová koncovka karburátoru  
Návod k obsluze a údržbě S11 
Seznam N. D. S22, S11 
Dílenská příručka S22  
Palivový kohout korkový S11, S22  
Korek do kohoutu S11 
Řetěz  
Spojka řetězu 
Zadní rozeta holá 30, 33, 35 zubů 
Zadní rozeta kompletní  
Čep rozety s maticí  
Čep rozety nýtovací  
Kryt řetězu S11 
Řídítka 
Páčka přední brzdy, spojky 
Západka levé páčky řazení 
Šroubek páčky spojky, přední brzdy 
Pouzdro páčky  
Rukojeť řídítek - šedé, černé 
Páčka dekompresoru na řídítka 
Šroub řídítek 
Podložka šroubu řídítek 
Zátka řídítek 
Jezdec lanka řídítek 
Hlavové složení (misky krku řízení) Chrom 
Ráfek - chrom, komaxit stříbrný, surový 
Paprsek M3 x 195 (drát do kola) chrom., galva. pozink 
Matka paprsku M3 (NYPL)  

Pláště 2,00 – 19, 2,25 – 19; Duše 2,00 – 19; 2,25 – 19  
Stojánek  
Pružina stojanu  
Čep stojanu 
Výfuk  
Koleno výfuku 
Objímka výfuku – malá, velká 
Držák tlumiče výfuku S22 
Vložka mezi válec a koleno výfuku 
Brzdové čelisti  
Pružina páky brzdového klíče 
Brzdový klíč 
Páka brzdového klíče 
Brzdový štít 
Rozpěrka ložisek kola 
Rozpěrka s „O“ kroužkem  
Lanka (sada lanek) 
Matice M5, M6 táhla brzdy, lanka přední brzdy 
Náhon tachometru 
Táhlo zadní brzdy 
Sedlo S11, S22 
Potah sedla - kožený S11, guma S11 
Podsedlová trubka 
Objímka sedla 
Víčko zadní schránky na nářadí – plastové, kovové 
Nálepka STADION 
Nálepka na nádrž S22 
Pedály 
Klika šlapek  
Klínek do klik 
Pumpička - chromovaná, černá lakovaná 
Trumpetu – kroucenou, rovnou 
Zvonek 
Zrcátko 
Seřizovací matice lanka, táhla brzdy 
Rozpěrka náboje kola s „O“ kroužkem 
Pouzdro předního vahadla 
Čep předního vahadla 
Těsnění vahadla přední vidlice  
Pružina přední vidlice 
Držák pružiny vahadla před. vidlice 
Gumová vložka pružiny vahadla 
Maznička předního vahadla 
Rozpěrka předního kola pravá, levá 
Rámeček předního světla 
„O“ kroužek pod sklo předního světla 
Parabola předního světla 
Objímka žárovky předního světla 
Uzávěr (patice) žárovky předního světla  
Sklo předního světla 
Žárovka přední, zadní 
Zadní světlo, kryt zadního světla 
Elektroinstalaci 
Osa kola přední, zadní 
Matka osy kola 
Napínák řetězu S11, S22 
Záchyt reakce S 11, S22 
Silentblok zadních tlumičů S 22 
Kartička S11, S22 
Nýt typového štítku 
Štítek s cyklistou  
Mřížka klaksonu S22 chrom, lak. 
Nosič S11 
Výztuha předního blatníku chrom krátká, dlouhá S11 
Čep zadní kyvné vidlice S22  
Šroub čepu kyvné vidlice S22 
Těsnění víčka nádrže S11 
Víčko nádrže S11 
Pružina řadící vidličky  

Seznam repasovaných dílů 
Výbrus válce s pístní sadou 
Ojniční sadu (výměnou) s přelisováním a vycentrováním kliky 
Celé KOLO (výplet) 
Brzdové čelisti (výměnou) 
Postříbření paraboly předního světla  

MOTO – KOLO Pražská 183 VOTICE 259 01 
Prodej náhradních dílů a doplňků na JAWA, ČZ, PIONÝR, BABETTA, STADION, SIMSON, MZ i na VETERÁNY 

Provádíme výbrusy válců, lepení čelistí, opravy klik, výplety kol 
mobil: 603 852 394 Tel./fax: 317 814 028 e-mail: moto@bartunkovi.cz 

Prodejní doba: Po – Pá 8-12 13-17 So 8-11 

www.bartunkovi.cz 


