
Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4 Bez vypínacího 
ložiska spojky

A 028 250 79 01 80 36 300 CZK

Cena platná při odečtení vratného dílu.

Spojková sada
Originální výměnná spojka. Nízké opotřebení, dlouhá životnost
 a spolehlivý přenos tažné síly.

Chladicí box, 
mobilní
Chlazení a ohřev v jednom: 
termoelektrický chladicí 
box se stahovacím víkem 
a energeticky úsporným 
zapojením.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Všechny 
konstrukční řady

Chlazení: 1° až 15°C, 
topení 50° až 65°C

B6 667 2040 5.600 CZK

PartsPartnerOriginální náhradní díly pro nákladní vozidla.

Všechny zde uvedené ceny jsou s DPH a platí do 31.08.2019. Cenové nabídky se vztahují 
na jeden kus uvedených čísel dílů. Vyobrazení jsou ilustrativní.Odchylky cen v závislosti na 
modelu a výbavě vozidla, chyby a změny jsou vyhrazeny. Možnost instalace pro příslušné 
vozidlo je třeba ověřit v elektronickém katalogu náhradních dílů.Jiné slevy nelze s těmito 
nabídkami kombinovat.

Nabídka 2 2019

Sleva až 31 %
Platnost do 
31.08 2019



Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4,  
Antos, Arocs

Čelní nasávání A 004 094 72 04 4 000 CZK

Actros 4,  
Antos, Arocs

Zadní nasávání,  
standardní interval 
údržby

A 004 094 69 04 5 200 CZK

Actros 4,  
Antos, Arocs

Zadní nasávání,  
rozšířený intervalu 
údržby

A 004 094 68 04 5.400 CZK

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4  
s brzdovou  
soustavou  
Wabco

Přední nebo zadní  
náprava od data  
výroby 01/2016

A 008 420 64 20 6 800 CZK

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 1–3 Hloubka: 40 mm,  
šířka: 808 mm,  
výška: 1.015 mm

A 942 500 12 03 11.600 CZK

Actros 1–3 Hloubka: 52 mm,  
šířka: 808 mm,  
výška: 1.015 mm 

A 942 500 35 03 12 600 CZK

Filtr vnitřního prostoru
Velmi dobrý filtrační výkon a dlouhá životnost filtru na minimálním prostoru.

Brzdové obložení
Zalité identifikační číslo Mercedes-Benz označuje směs obložení schválenou  
společností Mercedes-Benz. 

Vzduchový filtr
Vysoce kvalitní volba materiálu a  
zpracování pro velmi dobrý filtrační  
výkon a dlouhou životnost.

Pohon ventilátoru
Regulace pohonu ventilátoru orientovaná podle potřeby vede ke snížení spotřeby 
paliva.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4,  
Antos, Arocs

Prachový filtr, do data 
výroby 09/2015

A 000 830 95 18 300 CZK

Actros 4,  
Antos, Arocs

Filtr s aktivním uhlím,  
do data výroby 09/2015

A 000 830 97 18 1.000 CZK

Actros 4,  
Antos, Arocs

Prachový filtr, do data 
výroby 09/2015

A 000 830 96 18 800 CZK

Vodní chladič
Přesné sladění s motorem a  
ventilátorem vozidla zajišťuje  
efektivní chladicí výkon.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4,  
Antos, Arocs

Viskózní spojka,  
průměr 290 mm

A 470 200 07 22 16 000 CZK

Vhodné pro                     Číslo dílu Cena

Actros 4,  
Antos, Arocs  
OM 471

                    A 471 016 07 20 4 600 CZK

Actros 4,  
Antos, Arocs  
OM 470

                    A 470 016 09 20 4 600 CZK

Těsnění hlavy válců
Nejvyšší odolnost vůči chemickým vlivům (spaliny, maziva a chladicí kapalina).

Všechny zde uvedené ceny jsou s DPH a platí do 31.08.2019. Cenové nabídky se vztahují na jeden kus uvedených čísel dílů. Vyobrazení jsou ilustrativní.Odchylky cen v závislosti na modelu a výbavě 
vozidla, chyby a změny jsou vyhrazeny. Možnost instalace pro příslušné vozidlo je třeba ověřit v elektronickém katalogu náhradních dílů.Jiné slevy nelze s těmito nabídkami kombinovat.



Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4  
OM 470 

Pro základní pohon 
2.546 mm

A 470 993 41 96 1 100 CZK

Actros 4  
OM 471

Pro základní pohon 
2.631 mm

A 471 993 51 96 1 800 CZK

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4 Střed se základovým  
lakem, vysoké provedení

A 960 880 17 90 9135 10 500 CZK

Actros 4 Střed se základovým  
lakem, nízké provedení

A 960 880 19 90 9135 10 500 CZK

Vhodné pro                     Číslo dílu Cena

Atego 1–2  
OM 904/906

                    A 904 200 51 01 80 5 000 CZK

Cena platná při odečtení vratného dílu.

Actros 1–3  
OM 501/502

                    A 541 200 14 01 80 3 600 CZK

Cena platná při odečtení vratného dílu.

Výměnné vypínací 
ložisko spojky
Přesně sladěné podle spojky  
Mercedes-Benz.

Vodní čerpadlo
Originální výměnné vodní čerpadlo  
Mercedes-Benz zajišťuje optimální  
provozní teplotu a chrání tak před  
přehřátím.

Vícedrážkový klínový řemen
Vysoká odolnost vůči oděru a dobré akustické vlastnosti zajišťují dlouhou  
životnost.

Výměnný napínač řemene
Napínací kladka z kovu a zesílená napínací páka zajišťuje tichost chodu a dobrý 
přenos síly.

Nárazník
Stabilní a homogenní materiálové složení zamezuje tvorbě lomů.

Vhodné pro                     Číslo dílu Cena

Actros 4,  
Antos, Arocs

                    A 003 250 21 15 80 9 700 CZK

Cena platná při odečtení vratného dílu.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 3 Vlevo A 943 810 56 16 7 900 CZK

Actros 3 Vpravo A 943 810 60 16 7 900 CZK

Kompletní zrcátko
Krátký čas montáže a díky tomu nízké 
náklady na opravu.

Všechny zde uvedené ceny jsou s DPH a platí do 31.08.2019. Cenové nabídky se vztahují na jeden kus uvedených čísel dílů. Vyobrazení jsou ilustrativní.Odchylky cen v závislosti na modelu a výbavě 
vozidla, chyby a změny jsou vyhrazeny. Možnost instalace pro příslušné vozidlo je třeba ověřit v elektronickém katalogu náhradních dílů.Jiné slevy nelze s těmito nabídkami kombinovat.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Axor 1–3 OM 457 A 457 200 45 70 80 2 700 CZK

Cena platná při odečtení vratného dílu.

Actros 1–3 OM 501/502 A 541 200 30 70 80 2 700 CZK

Cena platná při odečtení vratného dílu.



Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Atego 1–3 Vlevo A 973 720 17 46 4 600 CZK

Elektromotor pro 
ovládání okna
Kompaktní konstrukce a tichý provoz.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4 LED světla  
pro jízdu ve dne  
(předpoklad kód L1H,  
nikoliv ve spojení s  
F2L, F2M, F7B, L1B, 
L1N, V2E)

B6 683 0031 7 600 CZK

LED světla pro  
jízdu ve dne
Vyšší bezpečnost: LED světla  
pro jízdu ve dne nahrazují  
potkávací světla během dne.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Actros 4 Vlevo, se světlem regis-
trační značky, vč. osvět-
lovacího prostředku

A 003 544 61 03 2 500 CZK

Koncová světla
Kvalitní těsnění chrání vnitřek světla  
před pronikáním vody a nečistot.

Vhodné pro Provedení Číslo dílu Cena

Všechny  
konstrukční řady

Box s náhradními  
žárovkami H7 velký

B6 683 0021 1 000 CZK

Box s náhradními žárovkami
Všechny potřebné náhradní žárovky a pojistky uložené prostorově úsporně a  
bezpečně v praktickém boxu.

Všechny zde uvedené ceny jsou s DPH a platí do 31.08.2019. Cenové nabídky se vztahují  
na jeden kus uvedených čísel dílů. Vyobrazení jsou ilustrativní.Odchylky cen v závislosti na 
modelu a výbavě vozidla, chyby a změny jsou vyhrazeny. Možnost instalace pro příslušné  
vozidlo je třeba ověřit v elektronickém katalogu náhradních dílů.Jiné slevy nelze s těmito 
nabídkami kombinovat.

Vnitřní osvětlení
Individuání nastavení osvětlení v kabině řidiče.

Vhodné pro                     Číslo dílu Cena

Actros 4, Arocs                     B6 626 0360 14 100 CZK

Atego 1–3 Vpravo A 973 720 18 46 4 600 CZK

Actros 4 Vlevo systém 
komfortního zamykání

A 960 720 11 46 3 100 CZK

Actros 4 Vpravo systém 
komfortního zamykání

A 960 720 12 46 3 100 CZK
Všechny 
konstrukční řady

Box s náhradními 
žárovkami H7 malý

B6 683 0022 500 CZK

Actros 3–4 Kabelový svazek LED 
světla pro jízdu ve dne

B6 683 0025 1 100 CZK

Actros 3 LED světla 
pro jízdu ve dne 
(předpoklad kód Y82, 
nikoliv ve spojení s 
C63, LG7, LG8)

B6 683 0024 7 600 CZK

Actros 4 pravé,bez varovného  
signálu 
vč.žárovek

A 003 544 62 03 1 800 CZK

Actros 4 pravé,včetně 
varovného signálu 
vč.žárovek

A 003 544 63 03 3 400 CZK
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