
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI.
Originalni nadomestni deli MAN in servis MAN.

Originalni nadomestni deli MAN pomenijo:
n Zanesljivost in varnost
n Krajši čas popravila v delavnici
n Optimizirani obratovalni stroški
n Ohranitev visoke vrednosti vašega vozila

Z originalnimi nadomestnimi deli in servisom MAN imate optimalen paket in zagotovilo, 
da bo vaše vozilo zanesljivo v prometu.

Servis MAN – stroškovno ugoden, zmogljiv in hiter.
n Vsi servisni centri MAN so izrazito usmerjeni na potrebe svojih strank
n Strokovno usposobljeno osebje se nenehno dodatno strokovno izobražuje
n Tehnološko dovršena posebna orodja MAN

Izdaja 04/2019 · Besedila in slike niso zavezujoči. Pridružujemo si pravico
do sprememb, ki temeljijo na tehničnem napredku. Vse specifikacije v
predmetni publikaciji se nanašajo na stanje v času tiskanja.

MAN Truck & Bus – član skupine MAN

KER JE NA KONCU
POMEMBNA LE KAKOVOST.
Originalni nadomestni deli MAN in servis MAN

TRAJANJEAKCIJE01.07. – 30.09.19

AKCIJA ORIGINALNIH NADOMESTNIH
DELOV MAN.
V času akcije lahko znatno prihranite pri nakupu originalnih nadomestnih delov MAN – vse prednosti in
zmanjšani stroški se vam bodo poplačali. Izkoristite priložnost in se seznanite s celotno ponudbo
nadomestnih delov in servisnih paketov v vašem servisnem centru MAN.

TAKOJ IZKORISTITE

UGODNE CENE.

01.07. – 30.09. 2019

NOBENIH SPODRSLJAJEV.
MAN ORIGINALNI NADOMESTNI
DELI ZA SKLOPKE.

MAN originalni ojačevalnik moči sklopke
od: 260,33 €

Originalni kompleti sklopk MAN Ecoline
V komplet spadajo plošča sklopke, tlačna plošča sklopke, izklopni
ležaj sklopke, ležaj sklopke in pripadajoči vijaki – komplet, ki zmanjša
stroške.
od: 518,07 €

MAN originalne tlačne plošče sklopke
od: 309,50 €

MAN originalne plošče sklopke
od: 341,32 €

MAN originalni izklopni ležaj 0
od: 154,76 €

MAN originalni glavni valj sklopke
od: 68,27 €

MAN originalni vztrajniki
od: 220,55 €

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35
1231 Ljubljana Črnuče
www.man-slovenija.si

Rezervni deli
T: 01 5309 314, G: 031 356 400
E: rd-man@man.eu

Servis
T: 01 5309 328, G: 030 617 401 ali 051 691 688
E: mandelavnica@man.eu

Več informacij lahko najdete na spletu
www.truck.man/genuine-parts

Poštnina plačana pri pošti
1102 Ljubljana



Sistemi zračnega vzmetenje so postali pri gospodarskih vozilih del
standardne opreme. Nežno in mehko prestrežejo vibracije vozila,
s tem pa povečajo voznikovo udobje in poskrbijo za stabilnost
vozila. Poleg tega so odporni proti vplivom okolja, na primer
prahu in pesku in tako zmanjšajo potrebo po vzdrževanju.

n Povečana stabilnost, varnost in udobje med vožnjo
n Odpornost proti vplivom okolja, kot sta na primer prah in

nečistoče
n Minimalne potrebe po vzdrževanju ter kratek čas na

servisu in minimalni čas, ko vozilo ni razpoložljivo
n Le originalne zračne vzmeti MAN so idealno prilagojene

MAN-ovim vozilom

NA VARČEVALNEM PASU.
ORIGINALNI NADOMESTNI
DELI ZA KRMILJE MAN.

MAN originalni blažilniki udarcev
Robustna izvedba in izjemno odporna guma zmanjšata
obrabo.
od: 141,86 €

MAN originalni zračni mehovi
od: 66,20 €

BODITE ZRAVEN.
ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI MAN

VRHUNSKA NOTRANJOST.
MAN ORIGINALNA DODATNA OPREMA.

MAN originalne zračne vzmeti
Povečana stabilnost, varnost in udobje med vožnjo.
od: 153,85 €

MAN originalne parabolične vzmeti
od: 340,74 €

Brez slike:
MAN originalni magnetni ventil ECAS
od: 319,08 €

Originalni MAN-ovi nadomestni deli za krmilja
od: 98,74 €

MAN originalni kroglasti zglob
od: 98,87 €

MAN originalni stabilizatorji
od: 246,21 €

MAN originalne enote stožčastega ležaja
od: 197,93 €

MAN originalni krmilni in jarmski drogovi
od: 119,16 €

Brez slike:
MAN originalna vzdolžna krmilja
od: 124,36 €

MAN originalne štiri točkovne krmilne roke
od: 772,27 €

MAN originalni kompleti za popravilo
premnika
od: 176,92 €

MAN originalni deli za povezavo s prikolico
od: 6,01 €

MAN originalni zračni kompresorji
Velik pretok zraka in izboljšana tehnologija ventilov
zagotavlja izjemno učinkovitost.
od: 508,46 €

MAN originalne zračne posode
od: 79,97 €

MAN originalne patrone zračnega sušilnika
Zanesljivo preprečujejo korozijo v sistemu za
stisnjen zrak.
od: 29,57 €

MAN originalni deli za vlečne sklopke in sedla
od: 43,35 €

MAN originalna bralna
lučka
od: 22,55 €

Brez slike:
MAN originalni pepelnik
od: 21,34 €
MAN originalno držalo za kozarce
od: 12,50 €
MAN originalni vžigalnik
od: 12,50 €

MAN Originalni rolo za zaščito pred soncem
od: 102,38 €

MAN originalna hladilna skrinja
od: 709,80 €

UBLAŽITEV STROŠKOV.
ORIGINALNI NADOMESTNI
DELI ZA VZMETENJE.


