
Náhradné diely na vozidlá
IVECO a FIAT Professional

Služby pre Vás 

Špecializácia
• IVECO Daily, Eurocargo, Stralis, Trakker
• FIAT Ducato, Doblo

Vlastný sklad
• okamžitý osobný odber v predajni
• expresné zásielky a doručenie 

Výhodné ceny
• originálne a značkové autodiely
• zľava po registrácii v e-shope

Prehľadný online katalóg
• jednoduché vyhľadávanie produktov
• aktualizácia skladovej dostupnosti

Odborné poradenstvo
• zákaznícky servis, online chat
• kontrola podľa VIN vozidla

www.autoricambi.sk
info@autoricambi.sk

SKÚSENOSTI V ODBORE
STABILITA NA TRHU
SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

IVECO
DAILY 2000
DAILY 2006
EUROCARGO
STRALIS, TRAKKER
TURBODAILY

FIAT Professional
DUCATO 230
DUCATO 244
DUCATO 250
DOBLO 2000
DOBLO 2009

+421 948 121 811 
+421 32 2028  911       

Otváracie hodiny:
Pondelok − piatok
8.00 − 17.00 hod.
Sobota
9.00 − 12.00 hod. 

Kde nás nájdete:
AutoRicambi s.r.o.
Zlatovská 22
Trenčín
911 05

NÁHRADNÉ DIELY na sklade
objednané do 16.30 hod. 
doručujeme ďalší pracovný deň.

U nás môžete platiť:
• v hotovosti
• platobnou kartou
• na dobierku
• online platbou (internetbanking)
• bankovým prevodom

www.autoricambi.sk

Kvalitné diely pre plné zaťaženie.
ČASTI PODVOZKU Vďaka spokojnosti zákazníkov 

portálu Heureka.sk sme získali 
certifikát Overené zákazníkmi.

Spojka a ovládanie spojky
Chladiče vodné, vzduchové a hadice
Náprava predná, čapy, ramená, ložiská
Náprava zadná, diferenciál, disky
Prevodovka a rýchlostná páka
Kardan, ložiská, poloosi
Listové perá, tlmiče, pružiny
Palivová nádrž
Výfukový systém



MOTOROVÉ DIELYBRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové doštičky a čeľuste
Brzdové kotúče a bubny
Ručná brzda, lanká, mechanizmy
Brzdové strmene a opravné sady
Hydraulika, hlavné válce, regulátory
Príslušenstvo bŕzd

Filtre oleja, vzduchu, paliva, kabíny
Remene alternátora a vodnej pumpy
Rozvodové remene, reťaze, kladky
Palivový systém a riadenie motora
Chladenie, vodné pumpy, termostaty
Štartéry, alternátory, žhaviče
Turbo a olejový systém
Hlava valcov, ventily, zdvihátka
Piesty, ložiská, kľuková hriadeľ, tesnenia

DIELY KAROSÉRIE

SKÚSENOSTI V ODBORE
STABILITA NA TRHU
SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

Plechové a plastové diely
Svetlá, smerovky, hmlovky
Zrkadlá a kryty, sklá a mechanizmy
Kľučky, zámky, obmedzovače dverí
Silentbloky a zdvih kabíny
Elektro a prepínače, vypínače
Stierače, motorčeky, ostrekovače
Kúrenie a klimatizácia

Bezpečnosť vždy na prvom mieste. Kompletná výbava a príslušenstvo. Pre plný výkon a úsporu nákladov.


