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Moottori– ja autoprojektit talvelle 2015-16

Uusin edustuksemme USA:sta on
PST, Performance Suspension Technology.

Vaikka kelien puolesta kesä tuntuu olevan vasta alussa niin on pikku
hiljaa syytä alkaa kääntämään katsetta kohti talven projekteja. Niin
pienet kuin isommatkin päivitykset hoituvat pajallamme vaivattomasti. Voit itse osallistua sen verran kuin hyvälle tuntuu, ottaa projektin
vaikka avaimet käteen –periaatteella ja keskittyä muihin talvikauden
aktiviteetteihin rauhassa.

Tämä kumppani täydentää sopivasti tarjontaamme alustanosissa.
PST:ltä saadaan autoosi paljon osia mm. alustaan, ohjaukseen ja jarruihin. Tuotteet ovat edullisia mutta laadukkaita, ja ne ovat saatavilla
useimpiin amerikkalaisiin automerkkeihin.

Tässä vaiheessa kesää puolet moottoriprojekteista on jo talvelle myyty, joten nyt kannattaa olla liikkeellä! Moottoriprojektien lisäksi teemme talven aikana alusta-, jarru– ja voimansiirto sekä muita muutoksia
asiakkaidemme autoihin.

Erityisesti PST:ltä kannattaa poimia vaikkapa etupään nivelsarjat, joita
on saatavilla eri tasoisia. Myös heidän polyuretaanipuslasarjansa ovat
kattavia ja ainutlaatuisen Polygraphite –materiaalin ansiosta on puslan
kuivumisongelma saatu poistettua. Polygraphite on kuin puslan materiaalin sisään lisätty voiteluaine, ja se estää puslan kuivumisen ja sen
aiheuttamat kulumis- ja kitinäongelmat.

Tarjoamme tarvittaessa kohtuuhintaisen ja lämpimän säilytyspaikan
autollesi moottoriprojektin ajaksi tai vaikka koko talveksi. Joten avaimet käteen –projektit todella ovat juuri sitä. Ajat auton syksyllä vanhassa setupissa hallille ja ajat keväällä uudistetulla kalustolla pois.
Helppoa!
Tervetuloa suunnittelemaan omaa projektiasi kahvikupposen äärelle!

Suoraan varastosta löytyy vielä muutamalle nopealle
tehdasuusi Ford 302 -moottorilohko.
Suunniteltu valmiiksi rullanokalle. Poraus
on standardi 4″, joten sylinterit vahvimmillaan. Takastefa 1-osainen. Lohkossa
on nokan laakerit paikallaan, runkopukit
ja niiden pultit sekä kylkien pakkasproput. Loistava lähtökohta vaurioituneen
lohkon tilalle tai moottoriprojektin sydämeksi.

Mopar-harrastajien pakoputkimaailma!
Toimitamme TTI Exhaust pakosarjat ja –putkistot Mopar –autoihin! TTI
on erikoistunut vain Mopareihin ja valmistaa laadukkaita tuotteita
lähes kaikkiin malleihin. Kysy tarjous juuri sinun autoosi sopivista pakosarjoista ja –putkistoista.

Voimme myös kasata tähän valmiin puolimoottorin vaikkapa 347-sisuskaluilla tai
loppuun asti kasatun avaimet käteen moottorin haluamillasi ominaisuuksilla.

Pyöränmutterit väreissä!
Jos vanteiden vaihto tai kumimaalaus
ei piristänyt tarpeeksi rinkuloiden
ilmettä, niin tämä tekee sen varmasti.
Pyöränmuttereita saadaan nyt kymmenessä uudessa värissä!
Facebookista voi ihmetellä mustan ja sinisen liittoa ja sen toimivuutta
—itse ainakin innostuimme kovasti!
Strategiset mitat: 1/2” -20 –kierre ja pituus 1.39”. Oikeakätinen kierre. Mutterit tulevat 20 kappaleen setissä. Lukkomutterihylsy mukana.

Vihreä

Gunmetal

Kulta

Oranssi

Pinkki

Sininen

Mattamusta

Kameleontti

Punainen

Violetti

Toki edelleen niitä kromattujakin saa, että ei ole pakko siirtyä värillisiin jos ei tahdo. Värilliset mutterit 50€ /setti.
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