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Cenník platný od 1. januára 2015

Opravy kľukového hriadeľa 

Výmena 2T ojnice 25,00 € 

Výmena 4T ojnice 27,00 € 

Oprava závitu kľuky 20,00 €

Opravy valcov - Nicasil Rozmer valca Nezváraný Zváraný 40 - 59mm 149,00 € 185,00 € 

                                                                                                     60 - 69mm 175,00 € 209,00 € 

                                                                                                     70 - 79mm 195,00 € 229,00 € 

                                                                                                     80 - 89mm 205,00 € 235,00 € 

                                                                                                     90 - 110mm 249,00 € 249,00 €

Expresný servis - oprava do 9 pracovných dní  100,00 € 

Demontáž príslušenstva (prívery a pod.) 10,00 € 

Vyčistenie a montáž príslušenstva 15,00 €

Valce sú posielané na Nikasil do Spanielska AIRSAL, alebo na vyžiadanie do Talianska ATHENA

Opravy valcov - vložkovanie, výbrus, honovanie Vložkovanie (typ valca) VLOZKA PROX /CYLINDER WORKS 

2T rozmer do 59mm so saním do kartra 140,00 €  ceny sú rátané aj s nalisovaním novej vložky.

2T rozmer 60 - 69mm so saním do kartra 150,00 € 

2T rozmer 70 a viac so saním do kartra 160,00 €

2T rozmer do 59mm so saním do valca 150,00 € 

2T rozmer 60 - 69mm so saním do valca 160,00 € 

2T rozmer 70 a viac so saním do valca 170,00 €

4T v závislosti od vyhotovenia 90,00 - 130,00 €

Demontáž príslušenstva (prívery a pod.) 10,00 € 

Vyčistenie a montáž príslušenstva 15,00 €

Výbrus Zväčšenie valca do 1,00mm 20,00 € 

Zväčšenie valca od 1,00mm 30,00 €



Honovanie 12,00 €

Generálne opravy motorov

Cena zahŕňa základný servis t.j.: rozobratie, vyčistenie, inšpekcia, výmena, nastavenie a zloženie všetkých
dielov motora. Nezahŕňa výmenu ojnice, honovanie, opravu závitov a pod.

Oprava 2T motora GO 70,00 € 

Oprava 4T motora GO 100,00 € 

Demontáž a montáž motora z motocykla 20,00 €

Malé opravy motorov Nastavenie vôle ventilov 20,00 €

Výmena 2T piestu,vyčistenie hlavy,valca,príver 30,00 €

Výmena 4T piestu, guf. ventilov, rozvodovej reťaze, čistenie hlavy a nastavenie vôle ventilov. 40,00 €

Opravy na motocykli Výmena ložísk prepákovania 20,00 € 

Výmena ložísk kyvnej vidlice 20,00 € 

Výmena ložísk prepákovania a kyvnej vidlice 25,00 € 

Výmena ložísk krku riadenia 25,00 € 

Výmena ložísk v kolese (1 koleso) 10,00 € 

Prezutie pneu (1 koleso) 10,00 € 

Výmena reťazového kitu 10,00 €

Opravy tlmičov

Oprava zadného tlmiča 40,00 € 

Oprava predných tlmičov 35,00 €

Cena zahŕňa základný servis t.j.: rozobratie, vyčistenie, inšpekcia, výmena, nastavenie a zloženie 
základných dielov tlmičov. Nezahŕňa opravy nastavovacích skrutiek, závitov tela tlmičov a nové diely 
použité ku všetkým opravám tieto opravy a použité nové diely sú účtované extra v závislosti od veľkosti 
poškodenia, alebo ceny diela.


