Asortyment DARPOL
stan na 11/10/2017
Grupa produktowa: Części zamienne do taboru kolejowego
amortyzator belki bujakowej 4ANc 071407-0
amortyzator lustra-sprzęglo SP-73.00P
amortyzator lustra-sprzęgło SP-72.00L
Amortyzator met.-gum. 6020 (25AN 0710050-2-00)
Amortyzator pionowy hydrauliczny IIst. 96V-1765-02
Amortyzator pionowy hydrauliczny Ist. 96A-1764-031
amortyzator X073000-5-00 - naprawa
amperomierz - naprawa
amperomierz 60-0-60 A typ M15-70x140P
amperomierz 600A 1 MA skala podświetlana
amperomierz M15 0-600A
amperomierz MER 72 TM 150-0150
amperomierz MER 96 TM 0-150A
amperomierz MER 96 TM 150-0-150A
amperomierz MER-96TM z bocznikiem
amperomierz NN 60-0-60A M-15A podświetlany 24V
amperomierz WN 0-800A M-15A podświetlany 24V
aparat do papieru
aparat do papieru wałek
aparat podnoszenia szyby ET 22
aparat wybiorczy K14 3 D01
aparat wybiorczy K22 3 C01
aparat wybiórczy K201C3001
aparat wybiórczy ogrzewania AJO K14 - naprawa
aparat wybiórczy ogrzewania AWO M-14 - naprawa
aparat zamyka. drzwi autom. 5B086001-1-0 L
aparat zamyka.drzwi autom. 5B086001-1-1 P
aparat zamykania drzwi autom. DL-O 16 024-00 Lewy
aparat zamykania drzwi autom. DL-O 16 024-00 Prawy
aparat zamykania drzwi automatycz. - regeneracja
Aplikator - wkład
Aplikator smarowniczek - WKŁAD DL-O 12 022-00
Aplikator smarowniczki 19x25x230 DL-O 12 022-02
Aplikator smarowniczki 20x40x140
Aplikator smarowniczki 20x40x300
Aplikator smarowniczki 24x49x140
Aplikator smarowniczki 24x49x200
Aplikator smarowniczki 24x49x300 DL-O 12 022-07
Aplikator smarowniczki 24x49x330 DL-O 12 022-05
Aplikator smarowniczki 25x25x240 DL-O 12 022-03
Aplikator smarowniczki 26X26X240 DL-O 12 022-06
Aplikator smarowniczki 26X26X300 DL-O 12 022-06
Aplikator smarowniczki 35X285 z wkładem grafit.
ARP 49/ 60 - Lok SM30
bateria BR 2330 Panasonic
bateria CR 2016

bateria CR 2025
bateria lit. SB-D02/WIRES TEKCELL D 3,6V Li/SOC 12
bateria LS 14250 CNR
bateria umywalkowa lok.el.zawór1/2" DL-O 14 025-00
bezpiecznik 2A/3000V
bezpiecznik aparatowy (5x20) 1,6A
bezpiecznik aparatowy (5x20) 2A
bezpiecznik aparatowy (5x20) 6,3A
bezpiecznik automatyczny C10
bezpiecznik automatyczny C16
bezpiecznik CMF
bezpiecznik CMF-BS-B 100A
bezpiecznik CMF-BS-B 63A
bezpiecznik polimerowy EPCOS 170mA 230V Raster 5mm
bezpiecznik polimerowy EPCOS 460mA 230V Raster 5mm
bezpiecznik pręta ustalającego lewy
bezpiecznik pręta ustalającego prawy
bezpiecznik regulatora BRN 0,4 A 46mm
bezpiecznik sprężysty stopnia uchylnego kpl.
bezpiecznik szklany 4A (fi5-6, dł.46)
bezpiecznik topikowy 1A
bezpiecznik topikowy WTS 6A
bezpiecznik topikowy ZKS-1.25A
bezpiecznik topikowy16A
bezpiecznik topikowy20A
bezpiecznik topikowy25A
bezpiecznik topikowy63A
bezpiecznik topikowy8A
bezpiecznik WBTGI 3/3-1
bezpiecznik WBTI 3/20
bezpiecznik WBTI 3/25
bezpiecznik WBTI 3/3
bezpiecznik WBTI 3kV 16A
bezpiecznik WBTS 3/1
bezpiecznik WN 3kV/50A typ Q4623508 Schaltbau
bezpiecznik WN 5kV/30A typ Q4732710 Schaltbau
bezpiecznik WN 5kV/70A typ Q4733910 Schaltbau
bezpiecznik WT 125A
bezpieczniki płytkowe uniwers. do samochodu
Blacha 600-A 03171600-1-01 - naprawa
blacha balastowa 1- 720x266x10 111Eb-003 malowanie
blacha balastowa 1- 720x266x10 111Eb-004 malowanie
Blacha dachowa XIV - naprawa
blacha mocująca przycisk RAL3020
blaszka do zamka - cynk biały lewa
blaszka do zamka - cynk biały prawa
blaszka grzybka zaworu rozrządczego (duża)
blat stolika DL-39-002-00-000001
Blat stolika do śmietniczki DL-13-010-10
blok logiczny AWO P5 - naprawa

blok sterowania ARP - naprawa
blokada do zasłon wagonu
blokada drzwi
Blokada drzwi automatycznych EZT DL-O 16 025-00
blokada linki hamulca ręcznego przy klamce wag os
blokada motylkowa
blokada okna
blokada zamka drzwi FESTO
bocznik 150A
bocznik 60 mV
bolec z podstawą zatrzasku drzwi przedziałowych
buczek
ceratka TSS-I- gr.0,15 szer.41
cewka - regeneracja
cewka (2) przekaźnika przetw.ośw. DL-05-005-00
cewka 110V 12000Zw
cewka 110V, 93Ohm, 3270Zw
cewka 220V 22000Zw
cewka 24V 3200Zw
cewka 24V/10W kat.609500/671 typ Q3Q.124.AB1.671
cewka automatycznego zamykania drzwi
cewka BA024D 15Wd.c.24V 042N7551
cewka BE110CSS 10W AC 110V 018F6730
cewka BG110DS 20Wd.c24V 018F6860
cewka blokady drzwi 24V DL-O 30 006-00 bez wsporn.
cewka blokady drzwi autom.MSGF 96/110
cewka blokady drzwi DL-O 30 006-00 - naprawa
cewka do elektrozaworu UWO 16, 24V
Cewka do PPN-1 N-36802
cewka do PSL-277 680 Ohm DL-05-004-00
cewka do SHP 110V
cewka do SHP 24V
cewka do stycznika liniowego STT-300
cewka do stycznika SU001
Cewka do tablicy TJB-2W D-31047
Cewka do zaworu ZEP-2/3 DL-05-006-00
cewka elektroza. EV210B(042N0802) 24V 4,5W 50/60Hz
cewka elektrozaw.MK-8-22;24V DC;2,5W;ED-5505078
cewka elektrozaworu 110V/DC 20W BG110DS F6460
cewka elektrozaworu 24V DC 10W
cewka elektrozaworu 481865C2 24V/9W
cewka elektrozaworu EV210B (018F6860)
cewka elektrozaworu EV210B (018F6860) BG110DS
cewka elektrozaworu lok. ST43-2386-przezwojenie
cewka elektrozaworu SHP H9 48V
cewka EQ 110V 14W DC
cewka EQ 110V 8W DC
cewka EQ 24V 14W DC
cewka EV250 018F6860
cewka EV5 24V - c.zaworu H9E2-12a DL-O 30 004-02

cewka EV5 75V - c.zaworu H9E2-12a DL-O 30-004-01
cewka EV5 110V - c.zaworu H9E2-12a DL-O 30 004-00
cewka EV5 110V - c.zaworu H9E2-12a DL-O 30 004-00
cewka MA 22 24 DC
cewka MK 110V N-22831
cewka MSFW-110-50/60
cewka N 37416-odp.
cewka nadwymiarowa 30A przetwornicy głównej LKP-33
Cewka napięciowa
cewka napięciowa 110V KZ-2591
cewka odbloku przekaź nadmiarowych DL-O 30 002-00
cewka prądowa 25A (N-3685 - odp., wyk.1)
cewka prądowa 4A (N-3685 - odp., wyk.2)
cewka przekaźnika PPZ 110V
cewka przekaźnika PSF 110V
cewka przekaźnika zanikowo-nap.
cewka przystawki zaworu rozrządczego Oerlikon
cewka SC2-D4 24V DC 3W
cewka SNF K-43332
cewka SNF K-43332 - naprawa
cewka stycznika 120V - naprawa
cewka stycznika SO10-DL DL-O 30 032-01
cewka stycznika SO11-DL DL-O 30 032-02
cewka stycznika SO1-DL DL-O 30 032-00
cewka typ EVP-DL do zaworu DTE 110V - naprawa
cewka wg wzoru 110V 50 Hz 8W
cewka wydmuchowa 10 A DL-O 05 001-00
cewka wydmuchowa 15 A DL-O 05 001-00
cewka wydmuchowa 25 A DL-O 05 001-00
cewka wydmuchowa 3 A DL-O 05 001-00
cewka wydmuchowa 7 A DL-O 05 001-00
cewka wydmuchowa SPG400
cewka wydmuchowa stycznika SPO 250MA
cewka zaworu 110V 018F6860
cewka zaworu elektropn. zalew.24V DL-O 30 003-01Z
cewka zaworu elektropneum wyk.3 24V DL-O 30 003-01
cewka zaworu elektropneum wyk3 110V DL-O 30 003-03
cewka zaworu elektropneumat. 110V DL-O 30 003-03
cewka zaworu elektropneumat. 230 V DL-O 30 003-04
cewka zaworu elektropneumat. 24 V DL-O 30 003-01
cewka zaworu elektropneumat. 48V DL-O 30 003-02
cewka zaworu EPK 24V
cewka zaworu rozrządowego Est4F/REL1
cewka zaworu zalewana z gniazdem DL-30-003-05Z
Cewka zesp.zaw.ster.drzwiami DL-05-007-00
cewki stojana silnika PZMOb 44a
cewki stojana silnika PZMOb 44b
chłodnica R-14366
chorągiewka sygnalizacyjna
Cięgło 9433-4102-00-0013

cięgło długie 1LN081006-2-00 układu hamulca wózka
cięgło dolne (krótkie) DL-O 17 017-02 35,5 cm
cięgło dolne DL-O 17 017-02 - SPECJALNE 21 cm
Cięgło dolne drzwi zew.przedz.służb.DL-O 16 050-05
cięgło górne (długie) DL-O 17 017-01
Cięgło górne drzwi zew.przedz.służb.DL-O 16 050-04
cięgło przegubu
cięgło zawieszenia silnika 4B076002-4-0
connector P99
cylinder do sprężarki 1 JS-60
cylinder hamulcowy 14" H2014 B
cylinder hamulcowy 16" H2016 E
cylinder hamulcowy H209
Cylinder hamulcowy PBAC 254-140 (90)
Cylinder hamulcowy PBACM 254-140 (270) prawy
cylinder kompletny 5ZL 320200-1-00
cylinder sprężarki śred. 82 110.03.002
cylinder sprężarki śred.155/110-06-001
cylinder z tuleją sprężarki 6-8-8130-51-0
człon sterujący wałem kułakowym Cs330 N-38997
czop skrętu B0 706-2-1
czujka termiczna nadwymiarowa p-poż. 120C
czujka termiczna nadwymiarowa p-poż. 90C
czujnik ciśnienia Honeywell 26PCCFA6G
Czujnik indukcyjny IB22CT3014
czujnik indukcyjny IF 5933 z gwintem metal. M12x1
czujnik indukcyjny JG40L-Z20PH
czujnik indukcyjny NI15U M18 AP6X-H1141
czujnik indukcyjny Ni8-M12-VP6X 7M
czujnik indukcyjny S40-20P1
czujnik maźnicy
czujnik otwarcia i zamknięcia dzwi RS3/A(MR0100)
czujnik podciś. toal. próż.(SEMVAC MINI 24297)zam.
czujnik położenia tłoka
czujnik położenia z kablem 2,5m DSM2C525
czujnik położenia zaw. talerzowego DSM2C 10VA 250V
czujnik poziomu fekalii 5000BGA10OFM3002A002 3,5M
czujnik poziomu wody-sonda 210mm.pcb
Czujnik prędkości IG 20 - naprawa
czujnik prędkości IG 20 1/604531/ 1400
czujnik przepływu powietrza - naprawa
czujnik RZ65R2M kontrakt.kabel PUR 2m 5-240V AC-DC
czujnik SUCO/R-12458
czujnik systemu p.poślizgowego SWKP IG20
czujnik temperatury maźnic CTM-1 do lok. EP09
czujnik temperatury PRT 01
czujnik temperatury X10-232-001-007
czujnik zesp.prędk. ze wzmacniaczem DL-O 30 005-00
czujnik zesp.prędk.CZP2 /z wtyczką/ DL-O 30 005-00
czujnik zesp.prędk.CZP2/bez wtyczki/DL-O 30 005-04

czujnik zespołu prędkości CZP2 - naprawa podst.
czujnik zespołu prędkości CZP2 - naprawa posz.
Dekiel maźnicy
demontaż drzwi bocznych
deska sed. antybakteryjna
deska sed. MDF uniwersalna biała 803-10
deska sed.krótka KIEPURA L/P DL-14-028-02
deska sed.MDF wolnoop długa BEZ uchw DL-14-029-00
deska sed.MDF wolnoop długa DL-14-029-00 u.l.
deska sed.MDF wolnoop długa DL-14-029-01L z uchw.
deska sed.MDF wolnoop długa DL-14-029-01P z uchw.
deska sed.MDF wolnoop krótka DL-14-028-01 u.l.
deska sed.MDF wolnoop krótka DL-14-028-01L z uchw.
deska sed.MDF wolnoop krótka DL-14-028-01P z uchw.
deska sed.MDF wolnoop średnia DL-14-027-00L z uchw
deska sed.MDF wolnoop średnia DL-14-027-01 u.l.
deska sed.MDF wolnoop średnia DL-14-027-01P z uchw
deska sedesowa - modernizacja
deska sedesowa S-10 biała
deska sedesowa sensea purity
dioda 10A 1000V
dioda 1N4007 1000V
dioda 1N4007 600V/1A
dioda 1N5408 100V/3A
dioda BAV 21
dioda BY399 800V 3A
dioda BZ 3,3V BZX 85/3,3V
dioda BZP683C12
dioda BZV 85C 12
dioda BZV 85C 18
dioda D200N12
dioda D200R12
dioda D22-10-04
dioda D22-10-12
dioda D22-10R-04
dioda D22-10R-12
dioda D62-200-06-RO-ABA
dioda D66 200-08-RO-1BH
dioda DD 66 200-08-R0-1BH
dioda DD200 S65 K1
dioda DD-200R-06
dioda DOO-200-06
dioda DOO-200R-06
dioda LED 10mm czerwona
dioda LED 10mm zielona
dioda LED 3mm (pomarańczowa)
dioda LED 3mm dwukolorowa( czerwony-biały) ciepła
dioda LED 5mm (pomarańczowa)
dioda LED 5mm super jasna (biała)
dioda LED HB3B-446ARA

dioda LED L-53SRD/H
dioda LED super jasna OSHR 5161A /5mm-czerwona/
dioda LED super jasna OSHR 5161A /5mm-zielona/
dioda M22-LED-R
dioda M22-XLED60
dioda P6SMB39A TVS 39V 600W
dioda prostownicza 1000V, 10A, fi8x7,5mm
dioda prostownicza 10A
dioda prostownicza 1N4007
dioda prostownicza 250V 0.25A
dioda prostownicza P1000M
dioda prostownicza standardowa 1000V 1A DO41
dioda prostownicza z gwintem 200A 1600V
dioda przełączająca 1N4148
dioda Senera BZX 12V 1,3W
dioda świecąca 230V fi25mm biała
dioda świecąca 230V fi25mm czerwona
dioda świecąca 230V fi25mm zielona
dioda transil 1.5KE47CA-DIO
dioda zenera 0,5W 2,7V
dioda zenera 0,5W 27V
dioda zenera 0,5W 5,1V
dioda zenera 0,5W 6,2V
dioda zenera 1,3W 4V7
dioda Zenera 1.3-2W
dioda Zenera 1.3W 24V
dioda Zenera 1.3W 6.8V
dioda zenera 12V3W
dioda zenera 1N4007
dioda Zenera 1N5366B
dioda Zenera 2W 8.2V
dioda Zenera 3,3V/5W
dioda Zenera 5W/27V
dioda Zenera 8,2V / 2W
dioda zenera 8.2V 1.3W
dioda Zenera BZV55C20
dioda Zenera BZV55C2V7
dioda Zenera DZX12V
dioda Zenera ZPY 27V
dioda zenera ZSMD 0,5W 12V
Diodowy wskaźnik poziomu wody do zabudowy w pudle
Diodowy wskaźnik poziomu wody do zabudowy w szafie
dławica mosiężna typ MWD 29nr. kat. 120-435070
dławik H1804
dławik H1804 układu hamulcowego
docisk sprężynowy obsady wstawek hamulcowych prawy
dolne ramię ruchome pantografu 5ZL z łożyskiem
dozownik mydła nierdzewny DL-14-016-50
dozownik mydła płyn. biały z tworzywa DLO1401600
dozownik mydła płynnego blatowy DWP101 (AKM)

dozownik mydła pojedynczy chrom 00173 z tworzywa
dozownik mydła w płynie SES10
drążek izolacyjny przetwornicy gł.DL-O 04 011-00
drut do plombowania dł.30cm DL-O 49 001-01
drut/taśma 10,3x1,1
drzwi autobusu szynowego VT627/VT628 - naprawa
drzwi tramwaju z pojazdu 2010N 625 - naprawa
drzwi WC inwalidy - regeneracja
Drzwiczki hamulca bezp. (Akermana) DL-O 04 008-00
Drzwiczki hamulca bezp. 340X321
dystans klamki lufcika - element
dysza 57-06.021.08
dysza H14E1-112
dysza H1E1 B-133 M10x12
dysza H1E4-135
dysza H1E4-148
dysza rozpylacza alkoholu H5R2A
dysza wtryskowa 1,00-80 S DANFOSS
dysza wtryskowa 1,25-40 S DANFOSS
dysza wtryskowa 1,50-60 S DANFOSS
dysze paliwa Webasto Thermo 350 1319451A
dysze spłuk. wody miski WC sys.SEMVAC - zamienniki
dzwignia nastawu żaluzji
dźwig. zaworów wylot. wydech.kpl.A8C22-27-712
dźwignia klocka ham.wag.161,162 wózek 4ANc"S"lewa
dźwignia klocka ham.wag.161,162 wózek 4ANc"S"prawa
dźwignia nawiewu
dźwignia nawiewu DL-O 19 001-00
dźwignia nawiewu SUROWA DL-O 19 001-01
dźwignia otwierania awaryjnego drzw DL-O 16 020-00
Dźwignia regulacji żaluzji DL-46-001-000
dźwignia rozładunku wagonu 418V
dźwignia spustu wody muszli WC lewa
dźwignia spustu wody muszli WC prawa
dźwignia spustu wody WC lewa
dźwignia spustu wody WC prawa
dźwignia wycieraczki 81.26410-0042
dźwignia wycieraczki 81.26410-0043
dźwignia wywietrznika DL-O 19 002-00
dźwignia załączania syreny do EN57
dźwignia zamknięcia klapy drzwi automatycznych
dźwignia zaworów zasilających ssących
Dźwignia zwalniająca 783234
Dźwignia żaluzji DL-O 15 009-00
Dżwignia hamulca bezpieczeństwa DL-13-029-00-proto
ejektor kompletny miski WC SEMCO - zamiennik
ejektor miski WC SEMCO - zamiennik
elektromagnes ryglujący drzwi (bez wsporników)
elektromagnes ryglujący drzwi (ze wspornikami)
elektromagnes SO-55 171000-1-00

elektromagnes wentylacyjny skrzyni E421 AM2
elektroniczna kość pamięci EKP 2Gs
elektrozawór
elektrozawór - naprawa
elektrozawór UWO61 24V
elektrozawór - W/Z
elektrozawór 1/2''
elektrozawór 1/2"
elektrozawór 122K8306
elektrozawór 3/4''
elektrozawór 3/4"
elektrozawór do WC
elektrozawór do wody 24V, 1,2"
elektrozawór E121K07
elektrozawór kompletny do WC 1/2"
elektrozawór kompletny do WC 3/4"
elektrozawór MFH-3-1/8
elektrozawór stycz. bocznikowa. 3VN30-2 DC 24V18W
elektrozawór WC21H13KOV120-S1/2"
elektrozawór WC21H13KOV190-S3/4"
elem. grzejny 167W 250V typ 03-061 z okuciem i iz.
elem. grzejny 233W 250V typ 03-211 z okuciem i iz.
elem. grzejny 333W 250V typ 03-221 z okuciem i iz.
elem. grzejny 375W 375V typ 03-401 z okuciem i iz.
elem. grzejny 611W250V typ 03-111 z okuciem i iz
elem. grzejny 630W 250V z okuciem i iz.
elem.grzejny 300W 500V typ 03-011 okuciem i iz.
element grzejny 01.071 110V/1000W
element grzejny 03-061 167W/250V
element grzejny 03-211 233W/250V
element grzejny 03-211 233W/250V z okuciem bez iz.
element grzejny 03-221 333W/250V
element grzejny 03-401 350W/375V
element grzejny 03-401 375W/375V
element grzejny 2GK bez izolatorów (z okuciamii)
element grzejny 3GK bez izolatorów (z okuciamii)
element mocowania stolika
element przesuwny OH 8000do fotela AKP-488/00
element przesuwny strong fotela maszynisty ALM2005
element rezystorowy C-138
element rezystorowy DT6-S1740
element sprężynujący fotela maszynisty ALM2005
element stykowy klawiatury sprzęgu Scharfenberga
element świecący H22-LED-W
element świecący M22-LED-W nr. kat. 216557
element wtrysk. EC16LF MS.09-00 60440-23 SM42
element zamka 8 mm kw l - 85 mm
elementy mocujące linkę szybkościomierza
elementy stykowy rozwier. M22-K01
elementy stykowy zwierny M22-K01

elementy stykowy zwierny M22-K10
elementy świecący M22-LED-W
elettrostart E421AM2
emalia wysokonapięciowa
enkoder ENK-01
EZ-1 programow. wyłącz.czas.24-240V AC/DC 50/60HZ
filtr ciemny 50x100 (tarcza) E12
filtr czerwony 350 x 300
filtr do wody skośny 1/2"
filtr do wody skośny 3/4"
filtr H14E5-35-Z
filtr H14E6-30/31/32
filtr hydrauliczny SPH18050
filtr klimatyzatora 658E10026
filtr oleju (wkład)
filtr oleju /wkład z uszczelkami/ do 25001/150
filtr oleju /wkład/ do A-457.184.01.25
filtr oleju /wkład/ do HY10168
filtr oleju /wkład/ do OM-505
filtr oleju /wkład/ VOITH D-8643 do NW8159.325510
filtr oleju 51798
filtr oleju 89559379
filtr oleju BED 8103 do MX00014486
filtr oleju BT366-10
filtr oleju H1169/1
filtr oleju LB 962/2
filtr oleju Mann H1169/1
filtr oleju MX00014486
filtr oleju OP-548
filtr oleju OP-560
filtr oleju P 550268
filtr oleju PP- 4,6
filtr oleju R-9206 /OP526/
filtr oleju SPH 21001
filtr oleju SPH9268
filtr oleju SW-400 25002150x
filtr oleju W 719
filtr oleju WD920
filtr oleju WST3012
filtr paliwa /wkład z uszczelkami do PM-808
filtr paliwa /wkład z uszczelkami/ do FP-0632
filtr paliwa /wkład z uszczelkami/ do PW-823
filtr paliwa 33528
filtr paliwa BF785
filtr paliwa filcowy 2154/10a
filtr paliwa SK3741/1F
filtr paliwa SK48101
filtr paliwa WP-085Fx
filtr paliwowy filcowy do 2154/101A
filtr paliwowy siatkowy do 2154/101A

filtr powiet.(wkład) spręż.AK-2 nr. 603.05.503027
filtr powietrza /wkład/ do WA30-120
filtr powietrza 89559379
filtr powietrza 89758129
filtr powietrza AS-1837
filtr powietrza C 1213
filtr powietrza do SL6104/AZA008/830
filtr powietrza do WA20-151
filtr powietrza H.5.P11 1"
filtr powietrza H.5.P11 3/4"
filtr powietrza H.5.P9 3/8"
filtr powietrza H5P11 b3/4"
filtr powietrza LX 273 do silnika MTU
filtr powietrza MFS0057
filtr powietrza PA2776
filtr powietrza SW-680 do WM-15
filtr powietrza/wkład/ WIX 42255
filtr powietrzny sprężarki powietrza typ AR 253
filtr siatkowy do kranu Knorr H5P10
filtr siatkowy do kranu Knorr H5P12
filtr siatkowy S2P
filtr WO 10-95
filtr zaworu rozrządczego
Filtr zaworu rozrządzczego Est 4d DL-O 14 006-00
filtr zielony 18-941.5L płaski z diodą mat. 9x14..
filttr SPH 18050
formatka NM-1481/2011
fotel maszynisty AP488A/M80H
fotel maszynisty SA50/1L/E
generator - wzmacniacz EDA 1002E - naprawa
generator impulsów osi układu poślizgowego
generator impulsów osi układu przeciwpoślizgowego
generator impulsów SWKP IG 20
generator SHP EDA3100
gilotyna - naprawa
głośnik GD 10/10/1-10W okrągły
głośnik GD 10165/2
głośnik GD eliptyczny 7x16cm
głowica 025-01-1055 CM38
głowica kompletna 6-9-4653-51-0A do spręż. 1JS60
głowica napędowa 8105032
głowica silnika spalinowego - naprawa
głowica T31
głowica ultradźwiękowa M70
główka bezpiecznikowa WTA-M8
główka sprzęgu H701 z uszczelką czerwona
główka sprzęgu H701 z uszczelką żółta
gniaz. GZ 11-01
gniaz. moc.luster. Arcol 24V 0731ARC el. ster lewy
gniaz. moc.luster.Arcol 24V 0731ARC el. ster prawy

gniazdo bezpiecznika BRN
gniazdo GNT-2P+Z
gniazdo golarki z mikrowyłącznikiem DL-O 14 017-00
gniazdo golarki z mikrowyłącznikiem specjalne
gniazdo golarki z mikrowyłącznikiemDL-O 14 017-00H
gniazdo GZU8
gniazdo hamulca szynowego G57DF-Tg
gniazdo nadajnika prędkości GM-631
gniazdo pojedyncze P/T IP44 16A/250V
gniazdo pojedyncze z uziemieniem P/T 16A/250V
gniazdo skrętu B0 706-2-2
gniazdo WAGO SMT 2-styk. sprężynowe
gniazdo wtykowe pięciobolcowe
gniazdo z listwą zaciskową TBW-5-4P/GN
gniazdo zatrzasku przelotowe DL-O 17 002-09
gniazdo zatrzasku typ A przelotowe DL-O 17 001-02
gniazdo zatrzasku typ A przelotowe z palcem
gniazdo zatrzasku zaślepione
gniazdo zatrzasku zaślepione DL-O 17 002-03
grzałka 3GK 233W 250V
grzałka do nowego typu grzejnika 14GK
grzałka nagrzewnicy Merak 645A204
grzałka oporowa 666 W, 230V kat. 645A204
grzebień do czyszcz. sprzęgu śrub. DL-O 50 002-00
grzejnik 3GK DL-O 19 005-00
grzejnik chromowany
grzybek dolny zaworu elektropneumat. - naprawa
grzybek górny zaworu elektropneumat. - naprawa
grzybek zaworu DL-O 14 004-00
grzybek zaworu fi 34 (1") DL-O 14 004-02
grzybek zaworu H14E1-63AZ
grzybek zaworu H1614-3a
grzybek zaworu H1615-3a
grzybek zaworu zwrotnego H1611-3
gwizdek metalowy
hak cięgłowy 303A110101-1-00
hak do zwrotnic
indywidualne oświetlenie do czytania DL-13-026-00
iskrownik - naprawa
izolator 3507
izolator 3508
Izolator elemetów grzejnych typ A DL-O 19 004-01
Izolator elemetów grzejnych typ B DL-O 19 004-02
Izolator Han 46EE męski (M) 09 32 046 3001
Izolator Han 46EE żeński (F) 09 32 046 3101
izolator szpulowy NF-3901
izolator wsporczy IWD-01
izolator wsporczy IWD-02
izolator wsporczy J2/1 NF-3685-00
izolator wsporczy stacyjny wnętrzowy J8-1

izolator wsporczy SW 2/1
języczek zamk. zacisk. KIPP ZUNGEN K0530.145x320
język zamka dociskowego
joystick M22-WJ2V
Joystik regulacji lusterka
kabel ham.szyn. z wtyk. okr.(kąt180st)typ G ZL156M
kabel ham.szyn. z wtyk. okr.(kąt90st)typ G ZL156M
kabel ham.szyn. z wtyk. okr.prosty typ G ZL156N*-kabel nadajnika fotokomórki ELS263
kabel odbiornika fotokomórki ELS263
Kadłub piaseczn.BN83/3522-01s z dyszą pow. poz.11
karabińczyk-zamknięcie klapy sufit. DL-O 04 009-01
karter sprężarki 10121.912
kątownik cewek blokady drzw
kątownik części do zabezpiecz. drzwi WAG, EZT
kątownik przetłaczany-wzmoc. KPW2
kątownik przetłaczany-wzmoc. KPW3
kątownik schodowy
kątownik stalowy okna 80x80x3 dł. 7,5mm
kątownik zabezpiecz. klapy sufitowe
KC - KONTAKT 60 400 ML
kieszeń na dokumenty
KITEC złączka 1"
KITEC złączka 1/2"
KITEC złączka wkręt.red.1x3/4"
Klami drzwi WC satynowe-kpl. DL-O 17 034-10
klamka "esowa" drzwi bez blok. lewa - wag.120A
klamka "esowa" drzwi bez blok. lewa - wag.120A
klamka "esowa" drzwi bez blok. prawa - wag.120A
klamka "esowa" drzwi bez blok. prawa - wag.120A
klamka "esowa" drzwi bez blokady ocynk
klamka "esowa" drzwi przedz.służb. DL-O 17 039-01L
klamka "esowa" drzwi przedz.służb. DL-O 17 039-01P
Klamka antyp.z wkład.drzwi wejś. na zew.ASSA ABLOY
Klamka awaryjnego otwierania drzwi
klamka Bdhpum Lewa DL-O17 055-01
klamka Bdhpum Prawa DL-O 17 055-02
klamka drzwi czołowych (mdzwag) DL-O 17 053-00
klamka drzwi czołowych (mdzwag) DL-O 17 053-00
klamka drzwi kab. masz. kw 8mm, trzpień 160, luzem
klamka drzwi kab.masz. i WC komplet DL-O 17 034-00
klamka drzwi kabiny maszynisty 6D-NS 170200.100
Klamka drzwi szczytowych z przyciskiem otw. prawa
Klamka drzwi szczytowych z przyciskiem otw.lewa
Klamka drzwi WC satynowa bez trzp. DL-O 17 034-11
Klamka drzwi WC satynowa z trzp. DL-O 17 034-12
klamka drzwi wejściowych bez blokady lewa
klamka drzwi wejściowych bez blokady prawa
Klamka elektryczna do drzwi przejściowych
klamka elektryczna do drzwi przejściowych naprawa

klamka kompletna drzwi przedziałowych do wag. YB
klamka kpl drzwi bez blokady wag. 120A L
klamka kpl. zamka WC.EL-ZO
Klamka kpl.zamka WC.EL-ZO DL1607400000100
klamka Lyd2
klamka prosta drzwi bez blokady - wag.120A
klamka prosta drzwi przedz. służb. DL-O 17 039-02
klamka RS420
klamka szafy NN EN57 z wkładką na kwadrat
klamka wewn. blok.drzwi - L RAL9016 DL-017012-01
klamka wewn. blok.drzwi - P RAL9016 DL-017012-02
klamka wewn. blokady drzwi - LEWA DL-O 17 012-01
klamka wewn. blokady drzwi - PRAWA DL-O 17 012-02
klamka wewnętrzna
klamka wewnętrzna blokady drzwi Lewa-bez kołka
klamka wewnętrzna blokady drzwi Prawa-bez kołka
klamka wewnętrzna DL-O 17 012-00
klamka wewnętrzna z otworem kol.wąsk.
klamka z blok.elektrom.drzwi L DL-O 17 045-00-Napr
klamka z blok.elektrom.drzwi P DL-O 17 044-00-Napr
klamka z blok.elektrom.drzwiLEWYCH DL-O 17 045-00
klamka z blok.elektrom.drzwiPRAWYCH DL-O 17 044-00
klamka z blokadą elektrom. bez cewki MATERIAŁ LEWA
klamka z blokadą elektrom.bez cewki MATERIAŁ PRAWA
klamka z blokadą elektromagnetyczną - naprawa
klamka z kluczykiem zamka drzwi przesuwnych p.s.
klamka zamka 4e1601-1-0 bez trzpieniaDLO17064-03
klamka zamka 4e1601-1-0 z trzpieniemDL-O17 064-02
Klamka zamka budki masz. bez trzp. DL-O 17 038-04
Klamka zamka budki masz. z trzp. DL-O 17 038-03
klamka zamka drzwi czołowych z trzpieniem
klamka zamka drzwi wagonu Z1/Z2 - regeneracja
klamka zamka drzwi wew. lok. ST44 DL-17-066-00
klamka zamka drzwi zew. lok. ST44 DL-17-067-00
klamka zamka dwustronnego DL-17 046 01
klamka zamka EU07/ET22
klamka zamka kab-.masz. z trzp. DL-O 17 034-02
klamka zamka kab.masz. bez trzp.DL-O 17 034-01
klamka zamka kab.maszyn. z trzp. DL-O 17 034-02KM
klamka zamka lokomot. - moc.na gwint + nakr.+szyld
klamka zamka lokomotywy - moc.na gwint + nakrętka
klamka zamka WC bez trzp. DL-O 17 034-02WC
klamka zamka WC z trzp. DL-O 17 034-02WC
klamka zew. ukł. blokady drzwi DL-O 17 016-00 L=49
klamka zew. ukł. blokady drzwi DL-O 17 016-00 L=58
klamka zew. ukł. blokady drzwi DL-O 17 016-00 L=62
klamka zewnętrzna drzwi bocznych
klamka zewnętrzna z trzpieniem kol.wąsk.
klamki drzwi przedz.służb. komplet DL-O 17 039-00
klamki zamka 201E,4E1606 i 303D DL-O 17 062-05

klamki zamka 4E 1601-1-0 komplet DL-O 17 064-02+3
Klamki zamka budki masz. - komplet DL-O 17 038-05
klamki zamka drzwi czołowych DL-O 16 051-01
KLAPA BOCZNA 1240 - naprawa
KLAPA BOCZNA 1415 lewa - naprawa
klapa inspekcyjna typ A DL-O 04 004-00
klapa inspekcyjna typ B
klapka zał. baterii
klapka zaworu typu UW061
klawiat. sprzęgu Scharfenberga kplt.DL-O 11 001-00
klin dwustronny sprzężony
klin hamulca ręcznego
klin klocka
klin klocka do wagonów AN2 L230
klin klocka hamulcowego 250mm
klin klocka hamulcowego AN3 L=270
klin klocka hamulcowego AN4 L=320
klin klocka hamulcowego AN5 L=350
klin klocka hamulcowego C1-230mm
Klocek gniazda zatrzasku DL-O 17 002-08
klocek hamulcowy do wagonu kolejowego DO380
klocek hamulcowy LEW EL16/04
klocek hamulcowy lokomotywy TEM 2
klosz lampy sufitowej - renowacja
klucz AK-7
klucz blokady
klucz blokady szafy W/N i WS DL-O 30 023-00
klucz cargo
klucz długi zamka 201e (kab.masz.) DL-O 17065-05
klucz do drzwi wejściowych do lokomotywy EP09
klucz grzechotkowy DL-O 38 001-00
klucz KL-KW6 kwadrat wew. 6x6mm
klucz KL-Kw7-Ni
klucz kond. typ D kwadrat+piórko DL-O 17 031-00
klucz kond. typ D kwadratW+motylek DL-O 17 031-01
klucz kond.czteroramienny kw6-kw8-tr12-mot6
klucz kond.czteroramienny kwW+kwW+kwZ+tr
klucz kond.potr typ C kwd.-kwmn.-pi DL-O 17 030-04
klucz kond.potrójny typ C kw-kw-kwZ DL-O 17 030-02
klucz kond.potrójny typ C kw-tr-pi DL-O 17 030-00
klucz kond.potrójny typ C tr-tr-pi DL-O 17 030-06
klucz kond.potrójny typC tr-trZ-kw DL-O 17 030-05
klucz kond.potrójny typC kw-kwZ-śrub D-LO 17030-03
klucz kond.potrójny typC kwW-tr-kwZ DL-O 17 030-01
klucz kondukt. motylkowy det.000730
klucz konduktorski B kwW+kwZ DL-O 17 029-00
klucz konduktorski B kwW+kwZ imb6 DL-O 17 029-03
klucz konduktorski B kwW+kwZ przedl.DL-O 17 029-02
klucz konduktorski G kwW+trW+piórko
klucz konduktorski KL-KW8

klucz konduktorski kwadrat 8/kwadrat 10 DL2000500
klucz konduktorski obrotowy 5-el. DL-17-032-15
klucz konduktorski podwójny
klucz konduktorski podwójny typ I (kwadrat-piórko)
klucz konduktorski podwójny typ I(kwadrat-kwadrat)
klucz konduktorski podwójny typ II (kw.-kw.)
klucz konduktorski podwójny typ II (kw.-piórko)
klucz konduktorski typ A wzmocniony DL-O 17 032-00
klucz konduktorski typ A wzmocniony wyk.spec.imbus
Klucz konduktorski typ D niklowany DL-O 17 031 00
klucz konduktorski typ E trójW+kwW DL-O 17 031-02
klucz konduktorski wzmocniony
klucz lokomotywy elektrycznej
klucz nastawnika jazdy ezt DL-O 30 008-00
klucz nastawnika jazdy loko. DL-O 30 008-02
klucz nastawnika jazdy - wys. jak. DL-30-008-01
klucz odłącznika napięcia trakcyjnego
klucz piórko
klucz RWTg 5 imbus
klucz surowy domowy specjalny
klucz trzpieniowy do śrub stopowych 38 mm
klucz trzpieniowy do wkrętów do podkładów
Klucz wagonowy 2-stronny
Klucz wagonowy potrójny
klucz wg rys. 4E160804-1-0
klucz wielofunkcyjny do szafy KNIPEX
klucz z końcówką KLD5
klucz z końcówką KLT6
klucz zamka drzwi wejściowych lokomotyw EU/EP07
klucz zamka kabiny maszynisty Lewy
klucz zamka kabiny maszynisty Prawy
kluczyk do dozownika na mydło w płynie NSU11
knot rozpylacza alkoholu H5R1-9
kolanko 1/2"
kolanko 3/4"
kolano fi 15 (1/2")
kolano fi 20 (3/4")
Kołek B blokady drzwi DL-O 17 025-01
kołek sprężysty
kołek sprężysty 10x60
kołek sprężysty fi 35
kołek walcowy 3x22-B-Fe/Zn9
kołek walcowy 3x24
kołek walcowy 6x15-B-Fe/Zn9
kołnierz cylindra hamulcowego 14" 354x310x35
kołnierz cylindra hamulcowego 9" H2009L-15
kołnierz mocowania poręczy
kołnierz uszcz. (manżeta) 14" H2014A-63 31P
kołnierz uszcz. (manżeta) 16" H2016A-17B 32P
kołnierz uszcz. (manżeta) 9"

kołnierz uszczelniający do siłownika 40x32x5
kołnierz zaworu pantog.57-32.046 ind.1514
koło komory akumulatorowej DL-O 04 013-00
koło komory akumulatorowej PO 75/12 G
koło wentylatora Webasto Thermo 350
koło zamachowe z kołkami A50
koło zamachowe z kołkami do silnika małej spręż.
koło zębate hamulca bezpieczeństwa DL-O 04 015-00
koło zębate kpl. PROMO-80-04.00.00fi57
koło zębate kpl.430.400.001fi67
koło zębate małe 201Ec09010-1-1
koło zębate małe 4E0901-1-6
koło zębate małe sil.trak LKF-450 zęb 19 ,szer.125
koło zębate MAN 81351126020
koło zębate z kwadratem drzwi przedz. DL-17-000-01
komora
komora 0/1
komora 2/3
komora gasikowa MK310
komora gasikowa PK316 - naprawa
komora łukowa kompletna N-1170
komora łukowa stycznika SPL400
komora łukowa stycznika SPO250
komora łukowa stycznika STT-302
komora łukowa SU 0/1
komora łukowa SU2/3
komora łukowa SU-4
komora łukowa SU-5
komora SPG 400 główna
komora SPG 400 przednia
komora urządzenia przeł. wysokonap. UE SK
komora wydmuchowa stycznika SPG400
komora z nasadką stycznika SPG-400R
kompensator mieszkowy ukł. chłodz. DL-O 35 001-00
kondensator 0,22uF/400V
kondensator 1 uF
kondensator 10000uF/40V M8
kondensator 1000uF/50V
kondensator 100nF/25V
kondensator 100uF/50V
kondensator 10mF/40V
kondensator 10uF/16V
kondensator 150NF/275V
kondensator 150PF/200V
kondensator 2,2mikroF/16V
kondensator 2,2uF/63
kondensator 2.2VF/50V
kondensator 220mikroF 200V
kondensator 220mikroF/400V
kondensator 220nF/400V

kondensator 220uF/100V
kondensator 220uF/25V
kondensator 220uF/25V
kondensator 22mikroF/250
kondensator 22nF/250V
kondensator 22nF/400V
kondensator 3.3VF/250V
kondensator 330uF/40V
kondensator 330uF/50V
kondensator 4,7uF/50
kondensator 5,6uF/100
kondensator C 470uF/100V
kondensator C 470uF/50V
kondensator C 470uF/63V
kondensator CE100/16PHT
kondensator ceramiczny 100NF 200V
kondensator ceramiczny 100NF 50V
kondensator ceramiczny 6,8nF;500V
kondensator ceramiczny CCH100K
kondensator ceramiczny CCH10K
kondensator ceramiczny CCH4K7
kondensator elektrolityczny 100uF 350V
kondensator elektrolityczny 100uF 35V
kondensator elektrolityczny 100uF 50V
kondensator elektrolityczny 220uF 100V
kondensator elektrolityczny 220uF 25V
kondensator elektrolityczny 220uF 50V
kondensator elektrolityczny 22uF 160VDC
kondensator elektrolityczny 330uF 400V
kondensator elektrolityczny 4,7uF/50
kondensator elektrolityczny 400V 25 x 50
kondensator elektrolityczny 470uF/25
kondensator elektrolityczny 470uF/40V
kondensator elektrolityczny 47uF/250
kondensator elektrolityczny 47uF/63
kondensator elektrolityczny 50V 10 x 15
kondensator elektrolityczny C 470uF/50V
kondensator elektrolityczny CE-100/16PHT-Y
kondensator elektrolityczny CE-100/25PHT-Y
kondensator elektrolityczny CE100/50PHT-Y
kondensator elektrolityczny CE-2.2/100PHT-Y
kondensator elektrolityczny CE-220/25PHT-Y
kondensator elektrolityczny CE-47/250PHT
kondensator elektrolityczny CE47/350P
kondensator elektrolityczny CE47/50PHT
kondensator elektrolityczny CE-470/25PHT-Y
kondensator elektrolityczny RD1H107M0811MBB
kondensator elektrolityczny RD2C107M12025BB
kondensator elektrolityczny RD2D227M1835MBB
kondensator elektrolityczny SD2D227M18040BB

kondensator elektrolityczny THT; 470uF/63V
kondensator MKSE-20 0,47mf/400V
kondensator MKSE-20 20/400V
kondensator MKSE-5,6NF/100V
kondensator monilityczny 1uF 50V Z5U
kondensator monolityczny CM-100N
kondensator monolityczny CM1U
kondensator monolityczny CM-22N
kondensator monolityczny CM-330
kondensator poliestrowy 150nF; 200VAC;400VDC
kondensator poliestrowy 22nF, 630V
kondensator poliestrowy MKS4 3,3uF
kondensator poliestrowy MPEM-220N/250
kondensator poliestrowy MPEM-22N/630
kondensator tantalowy 10uF/25V
kondensator tantalowy 10uF/35V
kondensator tantalowy 15uF/25V
kondensator tantalowy 2,2uF/35V
kondensator tantalowy 4,7uF/25V
kontakt męski SHC-1
kontakt męski SHC-1
kontakt żeński BHC-1
kontakt żeński BHC-1
końc. KCS 8-70 20szt.
końcówka - piórko
końcówka amortyzatora okna bocznego
końcówka H1 10/18
końcówka H1 25
końcówka H1 6/12
końcówka HI 25
końcówka HI 4/12
końcówka HI 6/12
końcówka kabl. CU K 25/10mm2
końcówka kabl. CU K 25/25mm2
końcówka kabl. CU K 35/10mm2
końcówka kabl. CU K 35/35 mm
końcówka kabl. CU K 35/8,5mm2
końcówka kabl. CU K 50/50mm2
końcówka kabl. CU K 6/5,3mm2
końcówka kablowa 10/6 miedziana
końcówka kablowa 70/8 aluminiowa
Końcówka kablowa kątowa
końcówka kablowa KCS 10-50
końcówka kablowa KCS 12-70
końcówka kablowa KCS 4-6
końcówka kablowa KCS 8-25
końcówka kablowa KCS 8-35
końcówka kablowa KO 10/6
końcówka kablowa KO 16/8
końcówka kablowa KO 25/8

końcówka kablowa KO 35/10
końcówka kablowa KO 50/10
końcówka kablowa KO 50/12
końcówka kablowa KO 50/12
końcówka kablowa KO 50/8
końcówka kablowa KO 70/12
końcówka kablowa KOI 50/8
końcówka kablowa KOS-6/5
Końcówka kablowa prosta
końcówka KOI 2,5/5
końcówka KOI 2,5/6
końcówka KOS 6/5
końcówka linki okna
końcówka M10-1 do smarowania łożysk siln.trakc.
końcówka PH2
końcówka połączeniowa silnika trakcyjnego
końcówka przewodu 50
końcówka rury spustowej WC
Końcówka rury spustowej WC nierdzewna DL-14-015-10
końcówka skrętna autom. zamyk.drzwi DL-O 17 027-00
końcówka smarownicy nasuwana fi10 z przył.gw.M10x1
końcówka środk. napędu - dół BEZ KOŁN.- STARY TYP
końcówka środk. napędu - góra Z KOŁN.- NOWY TYP
końcówka środk. napędu - góra Z KOŁN.- STARY TYP
końcówka tulejkowa izolowana 0,5mm2 dł.10mm biała
końcówka tulejkowa izolowana 2,5mm2 dł.8mm niebies
końcówka tulejkowa izolowana 4,0mm2 szara
końcówka tulejkowa izolowana;miedź 0,75mm2
końcówka tulejkowa izolowana;miedź 1,5mm2
końcówka tulejkowa izolowana;miedź 1mm2
końcówka tulejkowa izolowana;miedź 2,5mm2
końcówka tulejkowa nieizol, miedź; 0,5mm2;8mm cyn.
końcówka tulejkowa nieizol,miedź;0,75mm2;10mm;cyn
końcówka tulejkowa nieizol,miedź;1mm2;10mm;cynowan
końcówka tulejkowa nieizolow;miedź;1,5mm2;10mm cyn
końcówka tulejkowa nieizolow;miedź;4mm2;9mm cyn
końcówka tulejkowa nieizolowana 2,5mm2 dł.10mm
końcówka tulejkowa nieizolowana 4,0mm2 dł.12mm
końcówka tulejkowa nieizolowana TUL-NI-00710
końcówka tulejkowa nieizolowana TUL-NI-01010
końcówka węża powietrza
końcówka widełkowa siłownika
końcówka wtryskiwacza DO140T-840-09 SM42
końcówka wtryskiwacza DO150T840 a8c22-27-300 SM42
końcówka-ogranicznik do blokow. w szynowych karn.
końcówki kabl. CU KOS 50/12.1-056-00
końcówki połączeniowe silników trakcyjnych LKF450
koperta numeryczna
Koperta tabl. numerycznej/zewn. wym.162x204
Korba opuszczania okna wagonu Bhp DL-O 15 003-00

korba R=28 z czop.i łożysk.czopa kulist185.010.000
korbka żaluzji
korbowód kompl.z wałem 1JS60
korbowód kpl. bez pompy 131.25.000
korbowód kpl. z pompą 131.26.000
korek 1/4" zaworu UW061
korek H1E5-36
korek wlewu oleju silnika MAN
korek zamykający H14E1-87a
korek zamykający H1611-2
korek zamykający kpl. H1E1d-89-Z
korek zaworu H1608-3
korek zaworu H1614-2
korpus głowicy 6-9-46503-51-0A
Korpus klamki z blokadą DL-O 17 013-00 LEWA
Korpus klamki z blokadą DL-O 17 013-00 PRAWA
korpus ślizgu 104E110506-1-00
Korpus wózka miesiarki SM250
korpus zaw.elek.EV210B 10B G12F
korpus zaw.elek.EV210B 20BD G34F
korpus zaw.elek.EV250B 12BD G12E 032U5252
korpus zaw.elek.EV250B 18BD G34E 032U5254
korpus zaworu 032U5254 3/4"
korpus zaworu 21H12KOV120-S 1/2"
korpus zaworu 21H13 KOV120-S1/2
korpus zaworu 21H13KOV190-S 3/4"
korpus zaworu elektromagne t. 3/4"
korpus zaworu elektromagnet 1/2"
korpus zaworu elektromagnetycznego 1/2" wodnego
korpus zaworu elektromagnetycznego 1/8" wodnego
korpus zaworu elektromagnetycznego 3/4" wodnego
korpus zaworu elektropneumatycznego typu UW061
korpus zaworu elektropneumatycznego typu ZPM
korpus zaworu R21H8KB120 1/2"
korpus zaworu R21H9KB180 3/4"
kostka aluminiowa wg wzoru
kostka blok położ drzwi suw przedz. DL-O 16 031-00
kostka blokady
Kostka dystans.pantogr. AKP4e typB DL-O 17 028-02
Kostka dystans.pantogr.AKP 4e typA DL-O 17 028-01
Kostka dystans.pantogr.typA DL-O 17 028-01 SPOT
kostka dystansowa pantografu długa typ "A"
kostka klawiatury Scharfenberga bez styków
kostka klawiatury Scharfenberga bez styków-regener
kostka łączeniowa zawór DR-15
kostka miedziana EZT
kostka moc. zawiesz drz suw przedz. DL-O 16 033-00
kostka prowadnika
kostka przystawki zaworu rozrzadczego DL-O04019-00
kostka szafy WN lok. SM31-regeneracja

kostka ślizgu drzwi - wg wzoru
kostka zaciskowa drzwi przedziałowych
koszulka izolacyjna 1,5 /125C/ czerwona
koszulka izolacyjna fi 7x1 czarna
kółka do zasłon
kółko do zasłon
kran kulkowy 1/2
kran maszynisty pomocniczy Orlikon bez podstawy
kran maszynisty pomocniczy Orlikon z podstawą
krańcówka MPO 5
krążek podłokietnika
krążek uszczelniaj dolny 14,2x7,8x4,6 H14E1-62
krążek uszczelniaj mniejszy 15,3x5,3x4,2 H14E1-101
krążek uszczelniaj z otworem 15,3x7x4,2 H14E1-121
krążek uszczelniaj zaw.maszyn.15,3x4 H14E1-146
krążek uszczelniający 10,3x4x3,2 H14E1-64
krążek uszczelniający 30,3x20,5x6,5 H14E1-60
krążek uszczelniający H9E2-4
krążek uszczelniający zaworu dodatk. masz.H1E5-31
króciec cylindra hamulcowego lok.EU07-regeneracja
króciec z gwintem
krzywka tarcz. ze śrubą klin. kpl DL-O 17 024-00
krzywka tarczowa - regeneracja
krzywka tarczowa zamka drzwi boczn. DL-O 17 024-01
krzyżak 27.431.3.030
kuchenka elektryczna K58B(13GK)1000W
kuchenka elektryczna 110V do SM42
kulka fi 17,4
kulka z otworem
kurek dziobowy umywalki 3E140204-1-0
kurek końcowy H4K20L
kurek końcowy H4K20P
kurek końcowy H4K25L 1"
kurek końcowy H4K25P 1"
kurek końcowy lewy H4A25L
kurek końcowy prawy H4A25P
kurek krańcowy H4A32L 1 1/4"
kurek krańcowy H4A32P 1 1/4"
kurek krańcowy H4ZW 32 prawy 11/4"
kurek krańcowy H4ZW32 lewy 11/4"
kurek krańcowy L 25 1" 51ZW 0620-3
kurek krańcowy L 32 11/4" 51ZW 0620-3
kurek krańcowy P 25 1" 51ZW 0610-3
kurek krańcowy P 32 11/4" 51ZW 0610-3
kurek kulowy 1/2"ww motylek typu D
kurek odcinający 1/2" H4G12
kurek odcinający 3/4" H4b20L
kurek odcinający 3/4" H4C20 Lewy
kurek odcinający 3/4" H4C20 Prawy
kurek odcinający 3/8" H4C10

kurek odcinający H4c25 1"
kurek odwadniający 3/4"
kurek spustowy 1"
kurek spustowy 3/4" H5W1.10
kurek spustowy H3a400.10b
kurek spustowy odwadniający H5.W1.10c
kurek spustowy odwadniający H5W1.10d z gwintem
kurek zbiornika gł. powietrza H3A400.10a
kwadrat wewnętrzny 8
l-22WEc-B 31061130-1-01
laminat 20,7/27,3
laminat JS10,0cmx124,0cm
lampa barowa 5xLED - regeneracja
lampa barowa 9xLED - regeneracja
lampa diodowa - naprawa
lampa ERGOLUX-X
lampa kolejo. LED 7,5V DC (kolor biały) Lars
Lampa końca poc. Tb2 niebieska 24V DL-03-006-00
lampa końca pociągu DL-O 12 009-05
lampa końca pociągu - naprawa
lampa końca pociągu czerw.-biała DL-03-016-00
lampa końca pociągu wag. osobowego DL-O 12 009-08
lampa korytarza wag. I klasy DL-13-024-00
lampa LED - naprawa
lampa oświetleniowa kabin A i B
lampa oświetleniowa przedziału OK-1/1 75W/250V
lampa przedziałowa - naprawa
lampa pulpitowa z ramieniem SNL05 LED/12-24 V
LAMPA WAGONU AWARYJNEGO 111 A-REGENERACJA
lampka - naprawa
lampka barowa DL-13-025-00
Lampka DL-03-017-00
lampka do czytania - naprawa
lampka do czytania moc.w półce bag. DL-O 13 020-00
lampka do fotela
lampka kab.mot. z LED SPOT przestawny DL-03-004-00
lampka LED 24 LEDY
lampka LED SPOT 3000K z elek.24V HGV DL-03-003-01
lampka LED Spot 3x1W Ral 9003
lampka LED SPOT biał.24V 2x36W HGV DL-03-003-00
lampka LED SPOT biał.z elektr.i ob.24V DL-03-001-00
lampka LED SPOT biał.z elektr.i ob.24VDL-03-001-01
lampka LED SPOT przestawny 730ML DL-03-004-01
lampka nocna wagonu sypialnego DL 13 022-00
lampka półki bagażowej LED 24V DC kpl DL-13-021-00
lampka przedziałowa przegubowa DL-03-010-00
Lampka stopnia okr. kr. LED DL-03-002-00
lampka sygnalizacyjna czerwona NEF30-LDc
lampka sygnalizacyjna drzwi automat.DL-O 30 025-00
lampka sygnalizacyjna LED - 20 niebieska 110V

Lampka sygnalizacyjna uszkodzenia toalety
Lampka sygnalizacyjna zajętości toalety
lampka sygnalizacyjna zielona NEF30-LDz
lampka sygnalizacyjno- dźwiękowa
lampka wagonu sypialnego DL 13 022-00 - naprawa
latarnik - regeneracja
l-cenówka stojąca H200
LED WW05A3SHR4-N
Lej gumowy WC DL-O 14 015-00 fi160
Lej gumowy WC DL-O 14 015-01 fi180
Lej mis.ustępowej z przew.gum. fi 160 z opaską EZT
l-guma NBR gr. 10
licznik czasu pracy HK46
licznik kilometrów LK-8
Licznik kilometrów LK-8 - naprawa
linia świetlna pojazdu Dart
linka autobusu L=3650
linka awaryjnego otw. drzwi DARPOL 3900
linka awaryjnego otw. drzwi DARPOL 4575
linka awaryjnego otw. drzwi L=1900 DL-O 16 021-00
linka awaryjnego otw. drzwi L=1900 bez osłony
linka awaryjnego otw. drzwi L=5000 bez osłony
linka awaryjnego otw. drzwi L=5000 DL-O 16 021-01
linka awaryjnego otw. drzwi L=5500 DL-O 16 021-02
linka awaryjnego otw. drzwi L=7000 DL-O 16 021-03
linka awaryjnego otw.drzwi DAOD3500W
Linka Bowdena L=3900 DL-16-075-006
Linka Bowdena L=4575 DL-16-075-008
linka DAR 700 (K5-O5)
linka drzwi L=3400/W6 autobus szynowy
linka hamulca poatojowego L=2870 EN57/AL
linka hamulca postojowego L=1280 EN57/AL
linka hamulca recznego - naprawa
linka L- 510 - 515
linka L- 56
linka L- 610
linka L- 62 (kołek + kołek)
linka L- 62 (kołek + oczko)
linka L- 660
linka L- 720
linka L- 725
linka L-1865
linka licznika
linka licznika - naprawa
linka miedziana 4mm.kw
linka miedziana 50mm.kw
linka miedziana l-350
linka miedziana uziemiająca fi10mm2 L=350
linka miedziana uziemiająca fi10mm2 L=400
linka miedziana uziemiająca fi10mm2 L=520

linka miedziana uziemiająca fi25mm2 L=340
linka miedziana uziemiająca fi25mm2 L=390
linka miedziana uziemiająca L-550
Linka obrotomierza lok. sm30 DL-O 32 009-00
linka odluźniacz hamul.postoj. L=1000 EN57/AL
linka odluźniacza hamul.post. L=3200 DL-12-032-00
linka odluźniacza hamul.postoj L=3000 EN57/AL
linka odluźniacza hamul.postoj L=3300
linka odluźniacza hamul.postoj L=3400
linka odluźniacza hamul.postoj L=3800
linka odluźniacza hamul.postoj L=3900
linka odluźniacza hamul.postoj L=4200
linka odluźniacza hamul.postoj. L=2500
linka odluźniacza hamul.postoj.L=2750
linka odluźniacza hamul.postoj.L=2900
linka odluźniacza hamul.postoj.L=3700 DL-12-032-01
linka odluźniacza hamul.postoj.L=4200
linka odluźniacza hamul.postoj.L=4500 DL-12-032-02
linka ok. typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=560
linka ok. typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=740
linka ok. typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=725
linka ok. typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=680
linka ok. typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=730
linka ok. typ A oczko+bolec DL-O15 004-00 L=550
linka ok. typ A oczko5+bolec5 DL-O 15 004-00 L=720
linka ok.typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=610
linka ok.typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L=620
linka ok.typ A oczko+bolec DL-O 15 004-00 L510-515
linka okna - naprawa
linka okna długa
Linka okna L- 720( W5-O5)
linka okna L=550( W5/W5)
linka okna L=620 wg.rys.
linka okna L=790 ( W5-O5 )
linka okna L-1100 do szynobusu VT627/628
linka okna L-1840
linka okna L-1850
linka okna L-1855
linka okna L-1860 (2xW6)
linka okna L-1885
linka okna L-2020
linka okna L-2200 (2xW6)
linka okna L-2226 (W5/zalutowana)
linka okna L-3650
linka okna L-550 ( 2xO5 )
linka okna L-580
linka okna L-585
linka okna L-610 ( W5-O5 )
linka okna L-610 (2xW6)
linka okna L-620 (O5/W6)

linka okna L-630 ( 2xW5 )
linka okna L-675 ( W6-W6 )
linka okna L-680 (W5-O5 )
linka okna L-710 (W5/O5)
linka okna L-720 (O5/W6)
linka okna L-725 (W8-O5)
linka okna L-730 W8/O5
linka okna L-740
linka okna L-740 (W8-O4)
linka okna L-800
Linka okna L-800(K5-O5)
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=610
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=615
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=620
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=1860
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=2155
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=2200
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=2210
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=2220
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=540
linka okna typ B bolec+bolec DL-O 15 004-01 L=550
linka okna typ C oczko+oczko DL-O 15 004-02
linka podnoszenia szyb - naprawa
linka skręcana giętka LG35mm2 z dr. 0,1--linka sprzęgu czołowego DL-O 12 008-01
linka sprzęgu czołowego z uchwytem DL-O 12 008-00
linka stalowa FI 1,5/19
linka stalowa L=3650
linka stycznika liniowo-zanikowego DL-O 30 026-00
linka uziemiająca 25mm2
linka uziemiająca 25mm2 l=340
linka uziemiająca 25mm2 l=390
linka uziemiająca 4mm2
linka uziemiająca 50mm2
linka uziemiająca dł. 40 cm
linka uziemiająca dł. 50 cm
linka uziemiająca L=500/10,5
linka uziemiająca L=500/12,5
linka uziemiająca L=700/10,5
Linka uziemiająca L=700/12,5
linka uziemiająca L-350/10,5
linka uziemiająca L-400
linka uziemiająca L-550/10,5
linka uziemiająca L-600/10,5
linka uziemiająca L-800/10,5
linka uziemiająca stalowa L=650/12,5
linka uziemiająca stalowa L=300
linka uziemiająca stalowa L=380
linka uziemiająca stalowa L=610

linka uziemiająca stycznika liniowego PESA
linka WC L-1500 ( DC1500 )
linka WC L-1800
linka WC L-2400
linka WC L-2500
linka WC L-2700 ( DC2700 )
linka WC L-2900
linka WC L-3200 ( DC3200 )
linka WC L-3500
linka WC L-3500 bez pancerza
linka WC L-3600
linka WC L-3800 ( DC3800 )
linka WC L-4500
linka WC L-4500 bez pancerza
linka WC szynobusu DH
linka WM15 - naprawa
linka z końcówkami 127A150502-1-00
linka z końcówką mechaniczną okna
linka z osłoną DC3600
linka z osłoną2400
linka zabezpieczająca L-2135
linka zabezpieczająca L-540
linka zabezpieczająca L-680
linka zabezpieczająca L-920
listwa 10 12 torowa
listwa 30x2,5x2000
listwa 6 12 torowa
Listwa LED hermet. ośw. stopnia DL-03-012-00
listwa led oświetlenia stopnia DL-03-008-00
listwa nad rampą inwalidy 32-699/00-00
listwa ochronna drzwi automatycznych
listwa osłonowa DAR EN 4
listwa osłonowa DAR EN 7
listwa osłonowa DAR/EN/1 surowa
listwa osłonowa DAR/EN/2 L=1650 surowa
listwa osłonowa DAR/EN/4 surowa
Listwa prowadzenia drzwi
DL-O 17 008-00
Listwa ssąca (do sprężarki 1JS60LZA)
listwa stolika podokiennego typ.II dł.1,2m
listwa stolika podokiennego typ.II dł.1,6m
listwa stolika podokiennego(małego) DL-O 13 002-00
listwa TB100-2/BL niebieska raster=5mm
Listwa tłoczna (do sprężarki 1JS60LZA)
listwa zaciskowa prosta - kablowa
listwa zamka przedziałowego wagonu niemieckiego
listwa zębata okna uchylnego prawa i lewa
l-maskownica wylewki
logog UWZ - regeneracja
l-osłona I CMT-1500H-08-015/L
l-podkładka 38,5x25x2 poliamid PA6

l-podkładka 38,5x25x3 poliamid PA6
lusterko z obudową 400x165 LAZN-34.00
lusterko zew.niepodgrzewane 345x215
lusterko zew.podgrzewane 345x215
lusterko zewn. lewe L S-300 model 308 kpl.
lustro 550x635x5 zaokrąglone (hartowane)
lustro 588x343x5 hartowane R14 z pow.antychemiczną
lustro EZT 365x485x5 R50 (hartowane)
lustro EZT 482x362 R25 z otworami
lustro EZT 555x415x5 R50 (hartowane)
lustro EZT 570x220x5 R50 (hartowane)
lustro EZT 570x345x5 R50 (hartowane)
lustro EZT 5x140x600 (hartowane)
lustro EZT 640x180x5 z otworami (hartowane)
lustro EZT 640x320x5 (hartowane)
lustro EZT 640x325x5 (hartowane)
lustro WC 450x220x5 (hartowane)
lustro WC 175x430 (hartowane)
lustro WC 360x480 (hartowane)
lustro WC 480x365 (hart) z otw.R-55.DL-O 14 010-00
lustro WC 550x635x5 z otworami R-60 (hartowane)
lustro WC 594x444x5 4xR7 hartowane
lustro WC 622x524 z otworami hartowane
lustro WC 640x182x4 z otworami hartowane
lustro WC 640x325x4 hartowane
lustro wewnętrzne okrągłe LAW-47.00
lustro wewnętrzne prostokątne LSZ-57.00
lustro zew.kpl.ARCOL AMIDA314/420,L1=420mm 0263022
lustro zew.LSZ-57.00 bez obejmy moc.M-8 (146x237)
lustro zew.LSZ-57.00 z obejmą moc.M-6 (146x237)
lustro zew.podgrzewane LSZ-66.00 24V/16W 3 mm
lustro zewnętrzne LDS 375
lustro zewnętrzne LSZ-66.00 wym.190x445
l-uszczelka klingeryt #2
l-wykonanie drabinki przedziałowej
l-wykonanie kratki drzi przedziałowych
ładowarka do lampy LO
Ładowarka USB nasłupkowa DL-13-027-00
łącznik 4G10-2390-U
łącznik 4G10-70-U
łącznik 4G10-91-U
łącznik 4G16-10-U
łącznik ciśnieniowy XMPA12C2131(złączka140-02-058)
łącznik dźwigienkowy EF30 XY z wkrętami
Łącznik elektrozaworu 24V
łącznik forsujący ŁP-5
łącznik gumowy
łącznik izolatora przelotowego przewodów WN-napr.
łącznik izolatora przelotowego przewodów WN-napr.
łącznik klawiszowy R13-112A AAA 6A/250V AC

łącznik KLM 3 A36-3000
łącznik krańcowy 8375802 (korpus)
łącznik krańcowy A37-3431 PBM1 E22
łącznik krańcowy KNC1S11P
łącznik krańcowy LK10 500V/16A
łącznik krańcowy LK10 500V/4A
łącznik krańcowy LM-1
łącznik krańcowy MICRO SWITCH BZ-2RW822
łącznik krańcowy PDP1 T31 PZ11
łącznik krzywkowy 3-faz.0-1,10A bez obud.4G10-10-U
łącznik krzyżowy do profila CD60 RIGIPS
Łącznik linek przewodów WN - naprawa
łącznik łk15 C-1-426
łącznik ŁP-1C/16/20
łącznik ŁP-2C/16/20
łącznik ŁP-6C zwier. dzw. z/ram.
łącznik ŁP-7C/16/20
łącznik ŁPD 403
łącznik ŁPD 403 DL
łącznik miniaturowy 5211-403
łącznik mocujący M22-A
Łącznik montaż. do ramek Han-Modular09 14 000 9960
łącznik MPO-4
łącznik MPO-5
łącznik płas. 10x40
łącznik pomocniczy ŁP-5 stycznika SU2/3
łącznik przewodów odłącznika pantografów-napr.
łącznik Rotex 38 98 Shore A
łącznik sygnału końca pociągu pod chorągiewkę
łożyska silnika PZMOb 44a
łożyska silnika PZMOb 44b
łożysko 206
łożysko 1204
łożysko 206
łożysko 3012
łożysko 30202
łożysko 30206 DPI
łożysko 6002 HQ LL UCM
łożysko 6004
łożysko 6005 ZZ MGK
łożysko 6006
łożysko 6009 2RS
łożysko 604
łożysko 607 kg
łożysko 607 ZZ FAG
łożysko 607 ZZ GPZ
łożysko 607 ZZ mgk
łożysko 607 ZZ NEU
łożysko 607 ZZ SRBF
łożysko 608 ZZ KYK

łożysko 609 ZZ KG
łożysko 6201
łożysko 6206
łożysko 627
łożysko 627 zz
łożysko 628
łożysko 628 ZZ KG
łożysko 6301
łożysko 6304 ZZ DPI
łożysko 6304 ZZ PPL
łożysko 6305 2RS MGK
łożysko 6305 ZZ MGK
łożysko 6307
łożysko czopa kolistego napędu wycieraczki
łożysko igiełkowe NA 4902
łożysko NJ+NJP 120x240 MC4 komplet
łożysko NJ+NJP 130x240 TCM4 komplet
łożysko NU 310
łożysko NU 311
łożysko wałeczkowe NJ 320 HJ MC4
łożysko wałeczkowe NU 328 M P64
Macka pomiarowa do pomiaru wewnętrznego 300 mm
Macka pomiarowa do pomiaru zewnętrznego 300 mm
magnes fi 19x17 gat.Alniko 32-44
manipulator XD2-PA12
manometr 0-1,6MPa nr.kat.89592989
manometr 0-1MPa (gwint M12x1,5)
manometr 1,0MPa/0,0-0,3MPa
manometr 1,6 MPa kat.12224499
manometr 1,6MPa/0,7MPa
manometr 113.53.100,1MPa M12x1,5,moc.dolne,glicer.
manometr 1MPa/0,4MPa
manometr 1MPa/0,5MPa
manometr 213.53.063,1,6MPa M12x1,5 moc.dol.glicer.
manometr 213.53.063,1MPa M12x1,5 moc.dolne,glicer.
manometr fi60 1,6 atmosfery w glicerynie
manometr M-100 0,6 MPa, gwint M20x1,5
manometr M-100 1,0 MPa, gwint M20x1,5
manometr M-100 1,6 MPa, gwint M20x1,5
manometr M-160-R 0-2,5 MPa, gwint M20x1,5
manometr M63-T 0-1,6MPa
manometr oleju k10m MO15AK
manometr rewidencki urządze. pomiar. ciśn. powiet.
manszeta cylindra hamulcowego H 2016 16"
manszeta cylindra hamulcowego H2014 14"
manszeta UN 10x16x4 nr.wyrobu 11824
mapnik pulpitu maszynisty - bez nogi (materiał)
mapnik pulpitu maszynisty z nogą DLO2500100
m-blaszka przy zamku drzwi 598844J01
m-dźwignia do rygla górna drzwi wej.596522W01

mechanizm blokady zamknięcia
mechanizm drzwi suwanych
mechanizm osłony wózka rys.128NA03083070
mechanizm osłony wózka rys.134N
mechanizm osłony wózków człon A i E 122NbT
mechanizm spustu wody autobusu szynowego-regener.
mechanizm zamka drzwi WC DL-O 13 008-05 PRAWY
mechanizm zamka L-RR343.3.02
mechanizm zamka P-RR342.3.02
mechanizm zamka WC 22L Lewy
mechanizm zamka WC 22P prawy
mechanizmy osłon wózka silnikowego 122NaL
mechanizmy osłon wózka tocznego 122NaL
membrana 21H11-12/V1/2"
membrana 21H11-14/V 3/4"
membrana 21H13-14/V 3/4"
membrana 33x7,5x8 H1E1-110
membrana 46x9,5x8 H1E1-83
membrana 70x66x7 H1E1-80
Membrana syreny duża + mała SKN/SKW DL-O 30 028-00
Membrana syreny duża + mała skn/skw H
membrana syreny duża DL-O 30 028-01
membrana syreny mała DL-O 30 028-02
membrana WCU 116 x 6
membrana zaworu dodatkowego maszynisty H14E1-15
miernik tablicowy M 15 4KA
Miesiarka SM250
Miesiarka SM340
mikrofon do radiotelefonu pociągowego MA2572
mikroprzycisk 0,8mm A06
Mimośród DL-17 049 00 0010000
miska ustępowa 592.01.00.01
miska ustępowa porcel. biała "561" gat.2
miska ustępowa typ 561
miska ustępowa ze stali nierdzewnej
m-klamka wewnętrzna 598707X01 DL-17-061-00-000201
m-klamka zewnętrzna 598706W01 DL-17-061-00-000101
mlotek bezpieczeństwa P165 4530-004150-00
mlotek bezpieczeństwa P165 typ1
młot oprawny
młotek bezpieczeństwa P86 57720 z linką
młotek bezpieczeństwa P86 ind.4530-004152-00
młotek bezpieczeństwa typ A z linką DL-O 13 007-01
młotek bezpieczeństwa typ B DL-O 13 007-02
młotek bezpieczeństwa typ C DL-O 13 007-03
Młotek bezpieczeństwa typ D DL-O 13 007-04
młotek bezpieczeństwa typ E DL-O 13 007-02
młotek rewidencki
młotek rewidencki bez trzonka 400g
m-łożysko kołowe plast.do wózka zawiesz.597099G01

mocowanie koła zębatego zamka-ocynk. DL-17-000-02
mocowanie kulowe BA01/K13 (OG8)
mocowanie lampy końca autobusu szyn.DL-O 12 015-00
mocowanie ogranicznika lufcika - nakrętka
mocowanie siedzenia dwumiej.. ze stali ST RAL5008
mocowanie siedzenia jednom. ze stali ST RAL5008
Mocowanie śmietniczki typ A
Mocowanie śmietniczki typ B
mocowanie z nakrętką świetlówki
Modernizacja kratki wlotowej 316B
MODUŁ
Moduł gniazda Han 40 A, męski (M) 09 14 002 2601
Moduł gniazda Han 40 A, żeński (F) 09 14 002 2701
Moduł gniazda Han C męski (M) 09 14 003 3002
Moduł gniazda Han C żeński (F) 09 14 003 3102
Moduł gniazda Han EE męski (M) 09 14 008 3001
Moduł gniazda Han EE żeński (F) 09 14 008 3101
Moduł gniazda Han ES, męski (M) 09 14 005 2616
Moduł gniazda Han ES, żeński (F) 09 14 005 2716
Moduł SEMIKRON SKHI22AH4
Moduł SEMIKRON SKM100GB124D
moduł SEMIKRON SKM100GB173D
moduł SEMIKRON SKM100GB176D
Moduł sterujący DAR-330 DL-O10030-00
Moduł sterujący wałem kułak.st.typ DL-O 10 030-50
moduł sygnalizacji M62R 24/60V DC
montaż lampek półek bagażowych
mostek stykowy N-416855 NHJ-603
m-płyta wygłuszająca klapy drzwi wej. 596562S01
m-rygiel do zamka drzwi wejściowych 596504Z01
m-rygiel górny lewy do drzwi wejściowych 596519R01
m-rygiel górny prawy do drzwi wejściowyc 596520S01
m-tuleja 348mm do klamki wew.panelu drzwi596589A01
m-tuleja 423mm do klamki wew.panelu drzwi596590B01
mufa 1 1/2 G-323 gat.316
mufa 1 1/4 G-323 gat.316
mufa fi 15 (1/2")
mufa fi 20 (3/4")
mufa zew. 1/2 cala zew 1/2 cala
mufa zew. 3/4 cala zew 3/4 cala
mufka 1/2"
mufka 3/4
muszla WC nierdzewna DL-14-030-00
Muszla WC nierdzewna ze spustem DL-14-030-01
muszla WC ze stali kwasoodpornej DL-14-030-00
m-wózek 596715A01
m-wózek zawieszenia 596714Z01
mydelniczka SAPOR
mydelniczka SAPOR na kluczyk
mydelniczka SAPOR X142500-3-00 z zatrzaskiem

mydelniczka typ 142500-2-00
m-zamek kpl drzwi wejściow. L 598727W01
m-zamek kpl drzwi wejściow. P 598728X01
nabiegunnik duży
Naciąg sprężyny
DL-O 32 002-00
nadajnik anteny - naprawa
nadajnik fotokomórki ELS263
nadajnik GM-631 DL-O 30 019-00
nadajnik GM-631 regenerowany
nadajnik impulsów - naprawa
nadajnik impulsów - naprawa poszerzona
nadajnik impulsów Deuta Werke - naprawa
nadajnik obrotomierza J13A1 lok.S200
nakładka
nakładka gumowa
Nakładka klamki zewn.ukł.bl.drz. DL-O 17 016-04
nakładka P-421780
nakrętka 1LN070800-1-10
nakrętka 6-kątna.M16 samokont. 8Fe/Zn DIN-985 kl10
nakrętka chłodnicy
nakrętka do dław.metal.typ MDN29 nr.kat.120-492070
nakrętka FG1
nakrętka kontrująca 1/2"
nakrętka kontrująca 3/4"
nakrętka kontrująca 5/4"
nakrętka koronkowa KM 36
nakrętka koronkowa M12
nakrętka koronkowa M16
nakrętka koronkowa M24-6-A
nakrętka koronkowa M24-6-B
nakrętka koronkowa M42 4E0761-2-18
nakrętka koronkowa ZM36-6 PN-86/m-82148
nakrętka koronowa M36 4E0761-2-17
nakrętka M16
nakrętka M32
nakrętka M4
nakrętka M4 Darpo typ A
nakrętka M48 DIN934
nakrętka M8 Darpo typ B
nakrętka niska wys.0,5mm z gwintem R1/2"
nakrętka nośna podnośnika Kutruffa Q=4x15T
nakrętka nr.art.5502471
nakrętka oprawy świetlówki
nakrętka podpulpitowa-regeneracja
nakrętka regulacyjna M10x1 H1501-7
nakrętka regulująca M42 4ANC071300-5-09
nakrętka specjalna
nakrętka sześc. regul.zaworu bezp.M38x1,5 H1501-12
nakrętka sześciokątna M3
nakrętka sześciokątna M5

nakrętka sześciokątna M5 B5/BN81
nakrętka sześciokątna M6
nakrętka sześciokątna M8
nakrętka wieszaka 1LN070800-1-10
napęd wycieraczki 110V 185 010 012 L
napęd wycieraczki 110V 185 020 012 P
napęd wycieraczki 110V 186 010.011 L
napęd wycieraczki 110V 186 020.011 R
napęd wycieraczki 110V typ 185 DL-O-25 000-00 L
napęd wycieraczki 110V typ 185 DL-O-25 000-00 P
napęd wycieraczki 110V typ 186 DL-O-25 000-00 L
napęd wycieraczki 110V typ 186 DL-O-25 000-00 P
napęd wycieraczki 185010012L/24V
napęd wycieraczki 1860800010P/24V
napęd wycieraczki 1-ramienny 110V MW05/580
napęd wycieraczki 1-ramienny 24V MW05/630
napęd wycieraczki 22WE prawy 24V
napęd wycieraczki DL-O 25 000 (wirnik) - naprawa
napęd wycieraczki DL-O 25000-00-naprawa poszerzona
napęd wycieraczki el.DL-O 25 000-00-naprawa zwykła
napęd wycieraczki kompletny
napęd wycieraczki pneumatyczny - naprawa
Naprawa CZP2 DL-O 30 005-00
Naprawa czujnika ZCZP-2
Naprawa lampki do czytania
Naprawa lampki do czytania
Naprawa napędu wycieraczki
naprawa przycisku spłukiwania wody w kabinie WC
naprawa przycisku WC SENSE
naprawa siłownika drzwi automatycznych
Naprawa sprężarek pomocniczych pantografu 1JS60K
naprawa zamka drzwi przedziałowych
naprawa zawiasu drzwi
Naprawa zaworów WW
naprowadnik (adapter) pantografu 5ZL
nasuwka z wsuwką
Nazwa
nit zrywalny 5x20 (aluminiowy)
noga mapnika
noga osłony przeciwsłonecznej
nypel redukcyjny KISAN GZ-GZ 3/4"x1"
obrotomierz - naprawa
obrotomierz elektryczny OE632M
obróbka klamki WL
obróbka rączek zahamowania
obróbka rączki tablicy hamulca
obsada klocków hamulcowych DO250
obsada odbieraka N-3720 do AKP4
OBUD. RYGLA DRZWI SZYNOBUSU VT627 i 628
OBUD. RYGLA DRZWI SZYNOBUSU VT 627 i 628

obudowa anteny dachowej radiotelefonu do EN57
obudowa czujnika temperatury
obudowa filtra sprężarki pomocniczej
Obudowa gniazda Han B, rozm. 24B 09 30 024 0301
Obudowa gniazda Han B, rozm. 6B 09 30 006 0301
obudowa IRN (regulatora napięcia)
Obudowa klamki okiennej - polerowanie
obudowa lampki półki bagaż.LED 24V DC DL-13-021-02
obudowa lampki sygnalizacyjnej (biały)
obudowa lampki sygnalizacyjnej (czerwony)
obudowa lampki sygnalizacyjnej (niebieski)
obudowa lampki sygnalizacyjnej (zielony)
obudowa lampki sygnalizacyjnej (żółty)
obudowa ogrzewacza kol. 2GKb
obudowa ogrzewacza kol. 2GKc
obudowa PC -bez przycisku
obudowa regulatora BRN
obudowa rygla drzwi wejśc.szynobusDL-O 16 053-00L
obudowa rygla drzwi wejśc.szynobusDL-O 16 053-01P
obudowa rygla górn. lewa - malowana
obudowa rygla górnego prawa - malowana
obudowa siłownika drzwi automatycznych
obudowa szczęki gorącej w szafie WN
obudowa termostatu
obudowa WSL
Obudowa wtycz. Han B 1xPg16,rozm.6B 09 30 006 1541
Obudowa wtycz.Han B 1xPg29,rozm.24B 09 30 024 0421
Obudowa wtycz.Han B 2xPg29,rozm.24B 09 30 024 0461
Obudowa zamka do drzwi WC
obudowa zamka Jania DL-16-070-00
obudowa zamka Kanada ( 3 typy )
odbijak
odbijak 3B086001-1-20 ind.567
odbijak drzwi wagonowych 36x6x30 ind.2520
Odbijak gniazda zatrzasku DL-O 17 002-07
odbijak gumowy drzwi wahadłowych
odbijak gumowy okna ind.714
odbijak sprężysty sprzęgu typ AiB
odbijak sprężysty X1107-1-1
odbijak sprężysty X1107-1-1
odbijak sprężysty X1107-1-2
odbijak sprężysty X1107-1-2
odbijak sprężysty X1107-1-3
odbijak sprężysty X1107-1-3
odbijak sprężysty X1107-1-4
odbijak sprężysty X1107-1-4
odbiornik fotokomórki ELS263 PNP LO M8
Odbłyśnik lampy sufitowej
odbłyśnik reflektora - naprawa
odbłyśnik reflektora 1-otworowy DL-O 12 003-10

odbłyśnik reflektora 1-otworowy DL-O 12 003-10
odbłyśnik reflektora 2-otworowy DL-O 12 003-11
odbłyśnik reflektora 2-otworowy DL-O 12 003-11
odgromnik GXS 5.6 z podstawą
odwadniacz automatyczny 83.20.012.0
odwadniacz automatyczny układu hamulcowego
odwadniacz automatyczny22801-1-0
odwadniacz chłodnicy sprężarki gł. A50
odwadniacz z kurkiem H5W1
ogranicznik do blokowania szyn karniszy zasłonek
ogranicznik do szyn zasłon
ogranicznik lufcika lewy
ogranicznik lufcika okna - element
ogranicznik lufcika prawy
ogranicznik przepięć PROXAR-IV-4,5 DC
Ogranicznik ramienia pantografu DL-O 12 030-00
ogranicznik skoku tłoka 025-01-1057 CM38
ogrzewacz stóp maszyn.lok.elektr.DL-25-006-00
ogrzewacz szyby OS 01.023 125W 30cm
ogrzewacz szyby OS 72.001 300W 45,5cm
okładka książki pokładowej DL-25-011-00
okucie przesłony maszynisty
Oparcie dla inwalidy lewe
Oparcie dla inwalidy prawe
opaska 12x22
opaska 16-27
opaska 20-32
opaska 203E078500-1-01
opaska 25-40
opaska 32x50
opaska 40x60
opaska 8x16
opaska BI 41
opaska do rezystorów drutowych regulowanych
opaska leja gumowego DL fi 160
opaska leja gumowego DL fi 180
Opaska oparnika typ B - naprawa
opaska opisowa L-430 x 60
opaska opisowa L-575 x 40 DL-O 12 002-00
opaska opisowa L-630 x 60 DL-O 12 002-04
opaska opisowa L-575 x 60 DL-O 12 002-01
opaska opisowa L-575x60 stary typ
opaska opisowa L-590 x 60 DL-O 12 002-02
opaska opisowa L-615 x 60 DL-O 12 002-03
opaska opisowa L-620 x 60 DL-O 12 002-06
opaska opisowa zest.kołowego typ P DL-O 12 002-05
Opaska opornika typ A - naprawa
opaska skręcana, zaciskowa
opora sprężyny H14E1-174
opornik RDS 25N 25W/3kom

opornik RDS 25N 25W/3Kom
Opornik skrzyni ogrz.AWO jednonap. DL-O 32 004-00
Opornik skrzyni ogrz.AWO wielonap. DL-O 32 004-01
Opornik skrzyni sterow.ogrzew. AJO DL-O 32 005-00
opornik wejściowy (kwadrat) - naprawa
opornik wejściowy AWO jednonapięciowy - naprawa
opornik wejściowy AWO wielonapięciowy - naprawa
opór DT6-T2530
opór Dtg-g 900
opr. S1101-W tuna 4260
oprawa e.b. G4 biała
oprawa halogen. EXU-5 stal drapana do żar.MR11 10W
Oprawa LED fi 70 DL-03-007-01
Oprawa LED z elektroniką zasilającą DL-03-003-02
oprawa świadectwa sprawności lok.A4 DL-O 12 010-03
oprawa świadectwa sprawności lok.A5 DL-O 12 010-00
oprawa świetlówkowa 10/1864
oprawa zamka drzwi wejściowych lewa
oprawa zamka drzwi wejściowych prawa
oprawa żarowa lampki nocnej kuszetki
oprawka B
oprogramowanie do Siemens LOGO
oring 205x3
oring 220x4
oring FI205x3 NBR 70
osada ślizgacza 5ZL
osłona 36835
osłona anteny C2130 505/1
osłona elastyczna na krawędź blachy
osłona gum.bloków hamulcowych BRCK EN97
osłona klimatyzatora KLIL-07 lok. EU/EP07
osłona lampy - regeneracja
osłona manipulatora DL-O 30 015-00
osłona noża skrzyni AWO M14
osłona od wiatru lokomotywy elektrycznej
osłona plexi czarna DL-25-002-50-000003
osłona pod grzejnik
osłona przeciwsłoneczna - pleksi DL-O 25 002-03
osłona przeciwsłoneczna 500x200 DL-O 25 002-00
osłona przeciwsłoneczna 557x130 L/P DL-25-002-50
osłona przeciwsłoneczna BEZ nogi DL-O 25 002-00
osłona przeciwsłoneczna KPL(z nogą) DL-O 25 002-00
osłona przeciwsłoneczna lok.elektr DL-O 25 002-02
osłona przeciwsłoneczna z uchwytem lewa/prawa
osłona przeciwsłoneczna z uchwytem środkowym
osłona przystawki elektropneum.ELS-410 kat.233
osłona przystawki elektropnumatycznej ELS-410
osłona reflektora dolnego-regeneracja
osłona reflektora górnego-regeneracja
osłona rolki drzwi przedziałowych EZT

osłona silnika elektrycznego Pzmob 22
osłona sprężyny 201E081026-2-00
osłona sprzęgu czoł.-brez.wzmoc FLIRT DL-60-041-03
osłona sprzęgu czoł.-metal EN57AL DL-60-021-01
osłona sprzęgu czoł.-wzmocn.PREDATOR DL-60-061-03
osłona sprzęgu czołowego - brezent. DL-60-011-02
osłona sprzęgu czołowego DL-O 12 005-00
osłona sprzęgu czołowego wg wzoru
osłona sprzęgu czołowego laminat. ELF DL-60-031-05
osłona sprzęgu czołowego wzmocn. ELF DL-60-031-03
osłona sprzęgu czołowego wzmocn. EN57 DL-60-011-03
osłona sprzęgu czołowego-brez. FLIRT DL-60-041-02
osłona sprzęgu czołowego-brezent. ELF DL-60-031-02
osłona sprzęgu czołowego-brezent-poj. 730M
osłona sprzęgu czołowego-metal. EN57 DL-60-011-01
osłona sprzęgu czołowego-metal. FLIRT DL-60-041-01
osłona sprzęgu czołowego-metal.IMPULS DL-60-051-01
osłona sprzęgu czołowego-metalowa ELF DL-60-031-01
osłona sprzęgu czołowego-wzmocn.IMPULS DL-60-05103
osłona sprzęgu czoł-wzmoc300+PREDATOR DL-60-061-04
osłona sprzęgu mdzywag.- brezent.EN57 DL-60-012-02
osłona stopnia - naprawa
Osłona stopnia mała wag.120A lewa DL-O 17 004-14
Osłona stopnia mała wag.120A prawa DL-O 17 004-14
Osłona stopnia wagonu francuskiego lewa
Osłona stopnia wagonu francuskiego prawa
Osłona stopnia wagonu os. DL-O 17 004-10 LEWA
Osłona stopnia wagonu os. DL-O 17 004-10 PRAWA
osłona stycznika N-36835
osłona went. fi100 mas aluminium
osłona zabezpieczająca 4E076104-2-0
osłona żarówki oświetl. awaryjnego DL-O 18 001-01
osłonka zamka
osuszacz ST1374/4324102227
oś zamka EZT
oś zamka klamki
otwieracz do butelek
oznaczniki typu OZ-1 profil
palec szczotkotrzymacza silnika WL5-72200
palec zatrz. drz.przedz. długi DL-O 17 002-11
palec zatrz. drz.przedz.krót L=25mm DL-O 17 002-02
palec zatrz. drz.przedz.średni L=40 DL-O 17 002-01
palec zatrz. drz.przedz.średni L=43 DL-O 17 002-01
palec zatrzasku przypodłogowy
Palec zatrzasku typ A DL-O 17 001-01
palec zatrzasku typ B średni PESA DL-O 17 002-11
pancerz linki szybkościom. L=2500
pancerz linki szybkościom. L=2600
pancerz linki szybkościom. L=2650 (z nakrętkami)
pancerz linki szybkościom. L=2800

pancerz linki szybkościom. L=3300
pancerz linki szybkościom. L=3500
panewka 1 025-01-0010
panewka 2 025-01-0011
panewka 3 025-01-0012
panewka 4E0813-1-4
panewka 4E0813-1-5
panewka 4E0813-1-6
panewka 4E0813-1-7
panewka górna korbowodu 025-01-1042
panewka K WL2-334008
panewka korbowodu do sprężarki głównej A50-110
panewka korbowodu nadwymiar I st. W2P.00.01N025
panewka korbowodu nadwymiar II st.W2P.00.01N050
panewka korbowodu W2P.00.01
panewka PK WL2-334008
panewka wału korbowego 025-01-1028
pas klinowy 13,4x10,7 1468
pas klinowy 25x16x2000
pas klinowy A 13x8 1700
pas klinowy HB 17x11 1320
pas klinowy HC 2000
pas klinowy HZ 1120
pas klinowy SPZ 1362
pas klinowy wielorowkowy 8PK 1158
pas klinowy wielorowkowy 8PK1450
pas zabezpieczający parciany 800mm
pas zęb.nap.drzwi odskok-przes.HTD-5M,B=15mm L2,7m
pasek klinowy 8PK 1165TM W/R1165x8
pasek klinowy A 1400
pasek klinowy AVX 10x700
pasek klinowy AVX 13/12,5
pasek klinowy B 2240
pasek klinowy C2000
pasek klinowy C2650
pasek klinowy C3000
pasek klinowy C3150
pasek klinowy HB 2360
pasek klinowy SPA 1407
pasek klinowy SPA 1807
pasek klinowy SPA 1907
pasek klinowy wielorowkowy 8PK 1158
pasek klinowy wielorowkowy 8PK 1450
pasek z klamrą zabezpiecz. klapy sufitu
pasta Isolatorreiniger 3990
Pedał boczny aparatu spustu wody DL-O 14 009-00
Perlator wylewki umywalki M22x1
PIERŚCIEN, RYS. 122NbTE 03171420-1-04
pierścienie stożkowe do złączy REFLEX fi 13
pierścienie stożkowe do złączy REFLEX fi 17

pierścienie stożkowe do złączy REFLEX fi 21
pierścień 3JW60 fi60,0 N K1-1224-000
pierścień do sprężarki głównej A50-110 nominalny
pierścień do sprężarki pomocniczej KP-1 nominalny
pierścień do wlotu turbosprężarki 2112SSf-65-011
pierścień miedziany mała sprężarka 12x18x1,5
pierścień miedziany sprężarka CM38 55x60x1,5
pierścień nakrętki segmentów agregatu chłodniczego
pierścień odstawczy
pierścień osadczy 12Z
pierścień osadczy spręzynujący W40
pierścień P ZA 2.3
pierścień przegubu autobusu
Pierścień regulatora wzbudzenia -regeneracja(ST43)
pierścień Simmera 7x16x7
pierścień sprężynujący sprzęgu wew. V4-07355
pierścień sprężynujący sprzęgu zew. V4-07354
Pierścień stalowy
pierścień tłok. uszczelniaj.śred. 60x2 spręż.1JS60
pierścień tłok. zgarniający śred. 60x2 spręż.1JS60
pierścień uszcz. wałka zaworu dod. masz. 20x30x7mm
pierścień uszczel.I st. KV20.102.N150 nadwym.II
pierścień uszczel.II st. KV20.203.N075 nadwym.II
pierścień uszczeln. pompy zębatej agregatu A50
pierścień uszczeln.13x9mm spr. gł. V1.15.8a A50
pierścień uszczeln.140x3mm spr. gł. V1.15.8a A50
pierścień uszczeln.29,5x3,2mm 3B086001-1-22
pierścień uszczeln.9,3x2,4 spr. gł. V1.15.8a A50
pierścień uszczeln.pompy zębat. agr. A-50 kat.238
pierścień uszczeln.ślepy typUP29 nr.kat.120-461070
pierścień uszczelniający 10,2x4,3x2,38 H14E7-4
pierścień uszczelniający 14" H2014A-63
pierścień uszczelniający 17x21 do sprężarki 1JS60
pierścień uszczelniający 17x8,3 H14E1-72
pierścień uszczelniający 21x12,7x5,1 H14E1-55
pierścień uszczelniający 21x26 do sprężarki 1JS60
pierścień uszczelniający 26,5x18x6 H908-12
pierścień uszczelniający 28x19x3,5 H4K25-7
pierścień uszczelniający 34x24x1
pierścień uszczelniający do sprężarki 1 JS-60
pierścień uszczelniający H1E4a-149a
pierścień uszczelniający I st. nadw. KV.20.203NO75
pierścień uszczelniający II st. nadwymiar
pierścień uszczelniający nad wym.I 025-01-1051
pierścień uszczelniający nad wym.II 025-01-1051
pierścień uszczelniający nadwymiar KV.20.102NO75
pierścień uszczelniający nominalny 025-01-1051
pierścień uszczelniający nominalny IIst. S2P-115
pierścień uszczelniający nominalny Ist. S2P-115
pierścień uszczelniający nominalny KV.20.102

pierścień uszczelniający nominalny KV.20.203
pierścień uszczelniający przys.ELS-410 kat.202
pierścień uszczelniający przystawki ELS-410
pierścień uszczelniający simering 50x75x10
pierścień uszczelniający sommering 55x40x7mm
pierścień z tworzywa lampy końca pociągu
pierścień zgar.I st. KV20.103.N150 nadwymiar II
pierścień zgar.II st. KV20.202.N150 nadwym.II
pierścień zgarniajacy nad wymiar I 025-01-1052
pierścień zgarniajacy nad wymiar II 025-01-1052
pierścień zgarniajacy nominalny 025-01-1052
pierścień zgarniający do sprężarki 1 JS-60
pierścień zgarniający I st. nadwy.KV.20.202NO75
pierścień zgarniający II st. nadwymiar
pierścień zgarniający nominalny IIst. S2P-115
pierścień zgarniający nominalny Ist. S2P-115
pierścień zgarniający nominalny KV.20.103
pierścień zgarniający nominalny KV.20.202
pierścień żeliwny kołnierza kolek. wydech. 120x3
pióro wycieraczki L=700mm 770 300 041
pióro wycieraczki 380mm
pióro wycieraczki L=800 z ceownikiem
pióro wycieraczki L=800 z wieszakiem pod pantograf
pióro wycieraczki W-132 L=410mm
pióro wycieraczki W-171 L=500mm
pistolet
plafoniera, lampa oświetlenia kabiny
plomba ołowiana DL-O 49 001-00 fi 10
plomba ołowiana DL-O 49 001-00 fi 8
plomba ołowiana fi 12
plomba plastikowa Dragon Seal dł.400mm
plomba plastikowa( Secur 3 żółta) DL-O 49 001-03
płaskownik bednarka 25x2
płaskownik miedziany szyny WN-napr.
płoz hamulcowy PL-1 do szyn typ S49 kolor czerwony
płoz hamulcowy PL-2 kolor żółty
płoza hamulcowa PLk-02 kolor żółty tramwajowa
płoza hamulcowa uniwersalna PL-3 pomarańczowa
płyn CUT FLUID 1l
płyta 104E110504-1-02
Płyta cierna F9330 118 mat.FR118
płyta czołowa izolacyjna do klawiatury sprzęgu
płyta gum.na wałki do przejść międzywag.górna
płyta gum.na wałki do przejść międzywag.lewa
płyta gum.na wałki do przejść.międzywag.prawa
płyta gumowa 0,2 mm
płyta gumowa 0,3 mm
płyta gumowa gr. 2mm
płyta gumowa gr.4mm
płyta gumowa gr.4mm EPDM

płyta ślizgu 4E0710-1-16
płyta ślizgu 4E0710-1-17
płyta ślizgu 4E0710-1-2
płytka AJO - naprawa
płytka ARP - naprawa
płytka AWO - naprawa
płytka DL-3
płytka DL-4
Płytka dociskowa typ N42905-DL 7112226
płytka HL 009 K
płytka HL 009 P
płytka HL 009L
płytka HL009NNL
płytka HL-011d
płytka K (nr 3) - naprawa
płytka K03 DO5 - naprawa
płytka K20327601 (nr 1) - naprawa
płytka K20327701 (nr 4) - naprawa
płytka K20327801 zasilania - naprawa
płytka KO33 D04 - naprawa
Płytka lapmpki sygnalizacyjnej
płytka nr 2 przekanikowa AWO-2
płytka nr 2 przekaźnikowa AWO-2 K22-4 C07
płytka ochronna cewki wydm. stycz.SPG DL-05-002-05
płytka ochronna cewki wydmuchowej-regeneracja
płytka regulatora (nawiew) - naprawa
płytka regulatora (nawiew) "2" - naprawa
płytka regulatora (nawiew) "3" - naprawa
płytka regulatora (nawiew) "4" - naprawa
płytka regulatora (nawiew) "6" - naprawa
płytka sterowania wtryskiem maźnicy
płytka sterująca wałem kułakowym DL-O 10 030-52
płytka WSL-3
płytka z przekaźnikiem (nr 5) - naprawa
płytka zabezpieczająca rys.4E0761-2-8
płytka zaciskowa H9E1-26BZ
płytka zaciskowa kabli nadajnika
płytka zamykająca
płytka zawiasu lewa Southco F6-22-S1-3W1
płytki regulatora (nawiew) komplet - naprawa
podajnik na ręczniki RODX600ME
podajnik piasku1LN240400-2-00
podgrzewacz P26 24V lustra LSZ 66.00 50201
Podkładka 37AN
podkładka 8 DL
podkładka agregatu spręż.1JS60 kat.228
podkładka aluminiowa 55x75x3
podkładka do czytnika
podkładka do nakrętk chłodnicy
podkładka dolna amortyzatora 4E0736-1-4

podkładka dystansowa 4E0901-1-2
podkładka dystansowa 4E0901-1-3
podkładka dystansowa H1E5-67
podkładka dystansowa silnika trakc. mosiądz # 0,3
podkładka dystansowa stycznika MK-310
podkładka filcowa rdzenia stycznika WS - regener.
podkładka górna amortyzatora 4E0736-1-3
podkładka odginana M20-#21
podkładka pod sworzeń 37AN
podkładka pod śrubę powietrzną stycznika SPG
podkładka reg 160/108X1 104E070800-1-00P
podkładka reg. 90/47X1
podkładka reg. 90/47X1,5
podkładka reg.90/47X1,5, 104E110500-1-00P
podkładka reg.czujnika zesp. prędk.
podkładka reg.czujnika zesp. prędk.
podkładka reg.czujnika zesp. prędk. DL-O 30 005-01
podkładka reg.czujnika zesp. prędk. DL-O 30 005-02
Podkładka regulacyjna czopa sprzeęgu fi 205, gr 2
podkładka regulacyjna sprężyny 18/1LN070800-1-18
podkładka rys. 201E073600-1-07
podkładka specjalna 127x150xo,2 (preszpan el.tech)
podkładka specjalna zabezpieczająca 2mm
podkładka spr. 10
podkładka spr. 10 kg
podkładka sprzęgło sprężarki pomocniczej forma 228
podkładka stabilizatora otwór duży
podkładka stabilizatora otwór mały
podkładka stożkowa 120x65x6
podkładka tarczy podłokietnika
podkładka zabezpieczająca kazetnicy
podkładki dystansowe stycznika MK-310
podkładki higieniczne na deskę sedesową
podłokietnik 111A 133700-0-00
podłokietnik boczny fotela zewnętrzny
podłokietnik fot. masz. ALM2005 bez met.trzpien.L
podłokietnik fot. masz. ALM2005 bez met.trzpien.P
podłokietnik fote masz. ALM2005 z met.trzpien.Lewy
podłokietnik fote.masz.ALM2005 z met.trzpien.Prawy
podłokietnik fotela p/stolik Siera DL-37-001-02
podłokietnik fotela p/stolik typ E DL-37-001-03
Podłokietnik fotela wagon 159A DL-37-001-01
podłokietnik fotela z wkładką drewn. DL-13-036-00
podłokietnik lewy 111Ap 133500-2-00
podłokietnik prawy 111Ap 133600-2-00
podłokietnik ruchomy lewy
podłokietnik SRK3-GR130080-1-00
podnóżek maszynisty
Podstawa mocowania przycisku PCD1 DL-1601600000001
podstawa obudowy IRN

podstawa obudowy termostatu
podstawa piora wycieraczki
podstawa pod elektrozawór - naprawa
Podstawa pod półsprzęg DL-11-004-00
podstawa przekaźnika R15 PZ-11
podstawa przekaźnika RTx132
podstawka podnośnika klapy
poduszka maźnicza
pojemnik na kostki zapachowe DL-O 14 001-00
pojemnik na maskę ucieczkową
pojemnik na podkładki higieniczne DL-14-014-00
pojemnik na podkładki higieniczne h
pojemnik na ręczn. pap.(podumywalk.) SUROWY
pojemnik na ręczn. pap.(podumywalk.)DL-O 14 007-00
pojemnik na ręczniki papierowe zamykany na kwadrat
pokrętło
pokrętło łącznika pakietowego-regeneracja
pokrętło P1 M5
Pokrętło satynowe do zamka wc DL-16-056-00-000600
pokrętło składane M6 fi35
Pokrętło szafki kabiny maszynisty DL-O 30 050-00
pokrętło szafki kabiny maszynisty lok. el.
Pokrętło zamka
pokrywa Camlok 3" DC300 polipropylen z zabezpiecz.
pokrywa do obudowy wkładu filtra paliwa FD40RR2.4C
pokrywa dolna 104E070802-1-00
pokrywa łożyska II 5ZL320600-1-08
Pokrywa obudowy filtra powietrz.autob.szynowego
pokrywa podwozia 1330 - regeneracja
pokrywa pompy olejowej
pokrywka do popielniczki przedzialowej
pokrywka gniazda zatrzasku
pokrywka zawiasu aluminiowa
poł. el. pantogr. pojed. Cu DL-O 04 022-01
poł. el. pantogr. pojed. Cu L=260 DL-O 04 022-02
poł. el. pantogr. potr.Cu DL-O 04 022-00
połączenie elastyczne prądnicy DL-O 30 012-00
połączenie elektryczne 5ZL320902-2-00
Połączenie elektryczne podatne lewe DL-O 04 023-00
Połączenie elektryczne podatne praweDL-O 04 023-01
pompa paliwa do Webasto Thermo 350 601 000 867
pompa paliwa P 301 - naprawa
pompa paliwa P301
pompa paliwa P301 - naprawa kapitalna
pompa paliwa P301 - prace dodatkowe
pompa skrzydełkowa - naprawa
pompa wodna - naprawa
pompa wtryskowa silnika PC1C16L142G-1841
pompka paliwa p-301 110V - nowa
pompka paliwa p-301 110V - regenerowana

pompka paliwa p-301 27v
pompka paliwa p-301 27v - regenerowana
pompka spryskiwacza szyb
Popielniczka podłokietnika typ A DL-O 13 003-00
Popielniczka podłokietnika typ B DL-O 13 004-00
Popielniczka podłokietnika typ C DL-O 13 005-00
popielniczka przedziałowa
Popielniczka przedziałowa DL-O 13 006-00
poprzeczka kompletna
popychacz do zaworu ZPM - długi fi6
popychacz do zaworu ZPM - krótki
popychacz H9E2-3
popychacz suwaka przyśpieszacza H1E-94
popychacz wentyla zaworu UW061
popychacz zaworu
poręcz drzwi wejściowych
poręcz inwalidy do WC uchylna DL-O 14 011-00
poręcz korytarza (pionowa) L-625
poręcz korytarza (pionowa) L-650
poręcz korytarza (pozioma)
poręcz korytarza DL-O 12 004-00
poręcz wagonu osobowego
poręcz wc dwuramienna niklowana
poręcz zewnętrzna drzwi aut.+wsporn DL-O 12 006-00
poręcz zewnętrzna drzwi automatycz. DL-O 12 006-01
poręcze 1xczoło 1xkąt
poręcze 2xkątowe
POTENCJOMETR OBROTOWY 100kOhm LINIOWY
potencjometr P16NP/wartość rezystancji DL-O3999-01
półka bagażowa
półpanewka nad wym. I W2P.00.01.N025
półpanewka nomin. korbowodu
prace ślusarskie
prądniczka - naprawa
prądniczka DEUTA - naprawa
prądniczka DEUTA typ EFK83.8a-naprawa
prądniczka EG60 obrotom. Horn-naprawa awaryjna
prądniczka EG60 obrotom. Horn-naprawa poszerzona
Prądniczka EG60 obrotomierza Horn
prądniczka GM 631
prądniczka GM 631 - naprawa
prądniczka LDG-3 obotomierza lok. DL-O 30 018-00
prądniczka obrotomierza - naprawa
prądniczka prędkościomierza DF 16 - naprawa
Prądniczka tachometryczna FG1 DL-O 30 001-00
pręt fi 40 1.4301
profil (listwa) na EZT 20x2000x1,5mm
profil (listwa) na EZT 30x2000x1,5mm
profil aluminiowy SPOT
profil drzwiowy - przeróbka

profil gumowy WK3-95
profil kątownik 55x15x190
profil płaskownik 25/140
profil płaskownik 30/140
profil sufitowy UD30
profil ścienny CW 50 3,00mb ECO gr.0,50
profil ścienny UW 50 4,00mb gr.0,50
Profil wykończeniowy DAR EN-7
Profil wykończeniowy typ A
DL-O 04 001-00
profil wykończeniowy typ B DL-O 04 002-01
profil wykończeniowy typ C DL-O 04 002-02
profil wykończeniowy typ D DL-O 04 003-00
prowadnica do drzwi do VT627/628
prowadnica drzwi - wersja aluminium spawana
prowadnica drzwi przedziałowych EZT
prowadnica drzwi przejściowych lewa
prowadnica drzwi przejściowych prawa
prowadnica drzwi WC dolna ( dł.1400 )
prowadnica duża do tablicy numerycznej w wagonach
Prowadnica mała do tablicy numerycznej w wagonach
prowadnica N-3749
prowadnica sprężyny do AKP4
prowadnica szyby 720mm
prowadnica tabl. numer. wew.naść.DL-O 12 011-01 k
prowadnica tabl. numer. wew.naść.DL-O 12 011-01kL
prowadnica tabl. numer. wew.naść.DL-O 12 011-01kP
prowadnica tablicy przedziałowej duża
prowadnica tablicy przedziałowej mała
prowadnica tablicy relac.wew.naść.DL-O 12 011-00 d
prowadnica tablicy relac.wew.naść.DL-O 12 011-00dL
prowadnica tablicy relac.wew.naść.DL-O 12 011-00dP
prowadnik dolny drzwi autobusu szynowego lewy
prowadnik dolny drzwi autobusu szynowego prawy
prowadnik N-42895
Prowadz.osł.stopn. z cięgłem elast. DL-O 17 005-00
prowadzenie górne szyby 4E150406-1-0
prowadzenie osłony stopnia drzwi DL-O 17 004-00
prowadzenie osłony stopnia drzwi DL-O 17 004-00
prowadzenie osłony stopnia drzwi - regeneracja
prowadzenie sprężyn
próg drzwi automatycznych
przegub mechanizmu drzwi SA133/134
przegub met.-gum.4E0708031-0
przegub N-3718 do AKP4
Przekaznik Kisslinga 26.56.50 element
Przekaznik Kisslinga 26.56.55 osłona
Przekaznik Kisslinga 26.58.35
przekaź. H3DE-M1 24-230 AC/DC
przekaź. PO-415
przekaź. TR-EM2P-UNI

przekaźnik 553490240040
przekaźnik 553490240040
przekaźnik ciśnienia TSV-4E 1MPA odp.
przekaźnik czas. do wody PC-3 110V 20W bez przekaź
przekaźnik czas. do wody PC-3 110V 20W z przekaźn.
przekaźnik czasowy CRM91H
przekaźnik czasowy CRM-91H/UNI
przekaźnik czasowy D6DE DC 24V
przekaźnik czasowy D6DM DC 24V
przekaźnik czasowy D6DR DC 24V
przekaźnik czasowy do wody - naprawa
przekaźnik czasowy do wody 110 V DL-O30 011-00
przekaźnik czasowy do wody 24 V DL-O 30 011-01
Przekaźnik czasowy EPZ 4,5S, 24V
przekaźnik czasowy PO 415
przekaźnik czasowy RTx132
przekaźnik czasowy TR-EM2P-UN1
przekaźnik czasowy TRM-91
przekaźnik czasowy ukł. blok. RFT - naprawa
przekaźnik częst. ukł.blok. drzwi T3 DL-O3001701
przekaźnik częst. ukł.blok. drzwi T4 DL-O 3001702
przekaźnik do czuwaka MER1 typ ERH 221127
przekaźnik do SHP EDA 1002 typ ERH 1002
przekaźnik do SHP typ 2PDT/110W DC
przekaźnik EPZ 24V 4,5s
przekaźnik ERH 1002 DL
przekaźnik ERH 1002 do czuwaka
przekaźnik ERH 1002 do czuwaka - naprawa
przekaźnik ERH 1005 DL
przekaźnik ERH 1005 do czuwaka
przekaźnik ERH 1005 do czuwaka - naprawa
przekaźnik F55-34-9-024-0040
przekaźnik impulsu typu IP-1
przekaźnik JRK-11110
przekaźnik kontak styk przełącz K32/1x21 24V-705-2
przekaźnik kontakt styk zwiernyK32/1x1 24V-659-3
przekaźnik na podstawce GZU11 z obejmą
przekaźnik na podstawce P2RF-08-E
przekaźnik półprzewodnikowy D53TP50D
przekaźnik półprzewodnikowy ERS3D24D4005
przekaźnik PSF-534
przekaźnik R15
przekaźnik R15 110V 2PNT DC
przekaźnik R15 2 PDT 110V
przekaźnik R15 2 PDT 24V
przekaźnik R15 3 PDT 110V
przekaźnik R15 3 PDT 24V
Przekaźnik R15 4PDT/110V
przekaźnik RG25-1022-28-1024
przekaźnik RM84-2012-25-1024

przekaźnik RM84-2012-35-1024 DC24V 8A
przekaźnik RM84-2012-35-1110
przekaźnik RM84-2012-35-5230
przekaźnik RM85 24V
przekaźnik RM85-2011-35-1024 DC24V 16A
przekaźnik różnicowy - naprawa
przekaźnik RTX 132
przekaźnik RTX 133
przekaźnik RTX 134 24-48V AC/DC
przekaźnik STOK - naprawa
przekaźnik zwłoczny typu EPW, EPZ-110 - naprawa
przekaźnik/przycisk czasowy do wody (WC/TOALETA)
przekaźnik/przycisk czasowy do wody (WC/TOALETA)
przekładka agregatu sprężarki 1JS60
przekładnik napięcia 24V DC/12V z przewodami
przekształtnik ZELKOP SEL 20W/24V
przeł. klawisz. kołysk. 1832.3307 (10(4)A/250V)
przeł. klawisz. kołysk.1661.0101 5E4 (10(4)A/250V)
przełącznik 704.101.018 KN
przełącznik chwilowy TSS001
przełącznik DTSHW69RB
przełącznik DTSHW69RB
przełącznik ITS4141N SOT 223 12-45V DC
przełącznik kwadrat PINTSCH BAMAG
przełącznik niepodświetlany bez samopowr.M22-WRK
przełącznik przyciskowy 35-759-25
przełącznik przyciskowy H8300ABBB 2-pozycyjny
przełącznik PS516
przełącznik R 13432D101
przełącznik R1343D101
przełącznik RMRS
przełącznik SPST 250V
przełącznik Tp 1-2
przełącznik WIP12L
przepust gumowy do ARUW
przepustnica kanałowa lewa
przepustnica kanałowa prawa
przerywnik P-12R N-21578
przerywnik P-12R z rolką metalową
przerywnik P-12S
przetwornica Driver Led MR2006NV350
przetwornica ENIKA EPN 130/24 - naprawa
przetwornica EPN 110/24 - naprawa
przetwornica iz.TEN 12-2412AC/DC 36V/12V 1000mA
przetwornica MW SD110v24 - naprawa
przetwornica napięcia 110 IMX7-15-15-8
przetwornica napięcia 110 IMX7-24-24-8
przetwornica napięcia 110W - naprawa
przetwornica napięcia 20W - naprawa
przetwornica napięcia 40W - naprawa

przetwornica napięcia regulowana PER 110/24 DC
przetwornica PAIM 120 110s 24K
przetwornica SD-1000h-24 - naprawa
przetwornica SD-1000H-24.
przetwornica SD-350 D24V - naprawa
przetwornik dźwięku BZ-28
przetwornik napięciowy LV 100-4000/SP12
przetwornik prędkości 4 imp. 3mb.
przewiązka (mech.zrównoważenia) 127ZM150103-1-00
przewinięcie cewki
przewody pomiarowe miernika rezysten MMR-600 SONEL
Przewód do czujnika zespolonego ZCZP-2
przewód elektryczny5ZL321000-1-00
przewód gumowy przy misce ustępowej
przewód gumowy zbrojony fi wewn. 10mm
przewód ochronny stalowy A500/10,5
przewód ochronny stalowy A500/13
przewód ochronny stalowy A600/10
przewód ochronny stalowy A600/10,5
przewód ochronny stalowy A700/10,5
przewód ochronny stalowy A700/13
przewód odbieraka AKP-4E L=310
przewód OMY/H03VV-F 3x0,5
przewód OMY/H03VV-F 3x0,75
przewód piasecznicy lok. SM42 wózka 1LN240100-1
przewód pom.3m dwużył. wtyk.banan.WAPRZ003DZBBU1/1
przewód pom.3m dwużył. wtyk.banan.WAPRZ003DZBBU2/2
przewód pompa-wtryskiwacz a8c22-27-244
przewód PPU/A/08055/NB
przewód PPU/A/10065/NB fi 10 mm
przewód RADOX 3GKW 1,5mm2
przewód RADOX 3GKW 1mm2
przewód RADOX 3GKW 600V 0,5 mm2 szary
przewód RADOX 3GKW 600V 0,75 mm2 szary
przewód Radox 6GKW 1x2,5mm2
przewód Radox 9GKW 2,5mm2
przewód rys. 55ZW323300-1-00
Przewód SPG 400 typ 417023-DL
przewód spłukujący od zaworu miski ustępowej
przewód spłukujący od zaworu miski ustępowej
przewód sterowania wielokrotnego DL-09-001-00
przewód stycznika SPG DL-O 10 019-00
przewód stycznika SPG (odp.N-3968)
przewód stycznika SPG DL-O 10 018-00
przewód USB-PC Siemens LOGO
przewód z wtyczką 1 m.
przewód z wtyczką SzR20U4NG8
przyc.otw.drzwi ZK.4CK71.110-14P.B10.4Skat.8602043
przycisk (oprawka elementu stykowego)
przycisk 250V, 4A

przycisk blokady drzwi NEF 30
przycisk do drzwi PCD1 (naprawione)
przycisk do WC zielony NEF30 UK Z 2XZ
przycisk drzwi czołowych
przycisk grzybkowy nie podświetlany XB7-ES542P
przycisk hamulca postojowego DL
przycisk hamulca postojowego typ M22-K01
przycisk N1 1DP z grzybkiem czerwonym
przycisk N1-1DP G-żółty
przycisk NEF30 -KLC 24V (sterowniczy)
przycisk nożny piasecznicy PP-4 110/5
przycisk otwarcia drzwi pneumatycznych NEF30
przycisk otwarcia drzwi pneumatycznych wewnętrzny
przycisk otwarcia drzwi pneumatycznych zewnętrzny
przycisk otwierania drzwi PCD1 - regeneracja
przycisk otwierania drzwi SKM-napr.
przycisk otwierania drzwiPCD1 DL-O 16 016-00-napr.
przycisk otwierania dzwi PCD1 24-110V DL-O16016-00
przycisk PC5/WC
przycisk PK0-0037 BE4.5PKZ021-90P.B39
przycisk PK0-0038 BE4.5PKZ021-91P.B38
przycisk płaski podświetlany z samopowr. ziel. M22
przycisk płaski podświetlany z samopowr.czerw. M22
przycisk podświetlany czerwony 704-062.218
przycisk podświetlany czerwony P22 KLCXY
przycisk podświetlany NEF 30 KLc
przycisk podświetlany NEF 30 KLz
przycisk podświetlany NEF 30 WLc
przycisk podświetlany NEF 30 WLz
przycisk podświetlany XB7 EW3361P (klosz zielony)
przycisk podświetlany XB7 EW3361P(klosz zielony)
przycisk podświetlany ziel. NEF-UWLz 11; 500V 10A;
przycisk podświetlany zielony P22 KLZXY
przycisk podświt. ziel. okrągły L22+P22 230VAC 6A
przycisk ręczny SHP N1-1DP G-żółty
przycisk spłukiwania wody w kab. WC - naprawa
przycisk ster.(czerw.)PG12.PKZ021-90P.B46 PK0-0047
przycisk ster.(ziel.)PG12.PKZ021-91P.B45 PK0-0048
przycisk ster.11152790129-3 ziel.fi30,5mm,pikt.1..
przycisk ster.EAO serii 04 poz.13 z RS1326 kl.ziel
przycisk sterowniczy (wyłącznik zielony)
przycisk sterowniczy czer. NEF-Kc 22; Ui-500V Ie6A
przycisk sterowniczy N1-1DC
przycisk sterowniczy N2-1DPc
przycisk sterowniczy NEF30 - styk zw. i rozw. kpl
przycisk sterowniczy NEF-K-z11
przycisk sterowniczy poświetl. ziel. PO22 KLZ2X2Y
przycisk sterowniczy ST22-WL
przygotowanie półek na wagon
Przykrywka gniazda zatrzasku DL-O 17 002-04

PRZYŁ. USB A MICRO USB B 1,0
przyłącze N-36584 (SPG-630)
przyłącze przelewowe do wody czystej
przyłącze SPG400
Przyrząd przytrzym. w przejściu mdzyw.DL-12-027-00
przystawka zaworu rozrządczego
przystawka zaworu rozrządczego kat.184
pulpit stetowania - regeneracja
PZT1
PZT17 przełącznik
rama reflektora bez szkła i uszcz. DL-O 12 003-01
rama reflektora dolna - regeneracja
rama reflektora górna - regeneracja
rama reflektora ze szkłem i uszczel.DL-O 12 003-00
ramię
ramię 3747
ramię N-3747 małego pantografu
ramię N-3748 małego pantografu
ramię pod pantogr.L=675 (ze spryskiw.)784 100 039S
ramię pod pantogr.L=675(2 ram.+sprysk.)784 100 039
ramię ślizgacza3748
ramię wycieraczki 201e 630mm
ramię wycieraczki EN57 SPOT 675
ramię wycieraczki L=410 DL-25-008-03
ramię wycieraczki L=630mm 785200063 C
ramię wycieraczki lok.elektr. typ A DL-25-008-01
ramię wycieraczki lok.SM42
ramię wycieraczki pantograficzne L=800 784 000 080
ramię wycieraczki PFW1201-1-12
ramię wycieraczki podwójne 620mm
ramię wycieraczki podwójne 620mm kpl.
ramię wycieraczki podwójne 620mm/pióro 550mm
ramię wycieraka L=550mm
ramię wycieraka pojedyńcze 620mm 784 100-035
ramię wycieraka ze spryskiwaczem 550mm
ramię wycieraka ze spryskiwaczem 620mm
ramię z ceownikiem L=460mm 785100046c
Ramka 2-modułowa (A...F) 6B 09 14 006 0303
Ramka 2-modułowa (a...f) 6B 09 14 006 0313
Ramka 6-modułowa (A...F) 24B 09 14 024 0303
Ramka 6-modułowa (a...f) 24B 09 14 024 0313
Ramka rezerwacji miejsc I kl (6-miejsc)
Ramka rezerwacji miejsc II kl (8-miejsc)
Ramka tablicy kierunkowej zew. wag .Ral 9010
ramka wskaźnika zahamowania - regeneracja
rączka awaryjnego otwierania drzwi SPOT
rączka awaryjnego otwierania drzwi -spot
rączka hamulca bezpieczeństwa DL-O 04 030-00
rączka hamulca ręcznego DL-04-017-00
rączka otwierania drzwi automatycznych

rączka zamka okna
rączka zaworu awaryjn.otwier.drzwi DL-O 16 019-00
rdzeń zwory zaworu UW061
redukcja zamka drzwi A=31 000039
redukcja zamka drzwi A=38 000039
reduktor ciśnienia REG-2-08( 16.001.3 ) G1/4"
reduktor+filtrFR-500A 1/4JET
regeneracja elementu prędkościomierza
Regeneracja muszli
regulator ciśnienia KPS37 nr.kat.060-310166
regulator ciśnienia przewodu głównego - naprawa
regulator ciśnienia sprężarki H1205
regulator ERT-01-00 10-20 st.C
regulator ERT-01-00 30-34 st.C
regulator ERT-01-00 55-65 st.C
regulator ERT-01-00 62-72 st.C
regulator ERT-01-01 75-85 st.C
regulator ERT-01-01 76-80 st.C
regulator ERT-01-01 80-90 st.C
regulator ERT-01-01 84-88 st.C
regulator nadmiarowy nagrzewnicy - regeneracja
regulator napięcia ARP - naprawa awaryjna
regulator napięcia ARP - naprawa poszerzona
regulator napięcia ARP 24/30
regulator napięcia ARP 49/60
regulator napięcia ARPP - naprawa awaryjna
regulator napięcia BRN - naprawa awaryjna
regulator napięcia BRN - naprawa poszerzona
Regulator napięcia BRN-3 DL-O 30 021-00
regulator napięcia IRN DL-O 30 016-00
regulator napięcia IRN - naprawa awaryjna
regulator napięcia IRN - naprawa poszerzona
regulator napięcia KD3120/10 - naprawa
regulator napięcia STABAC-3
regulator osiowy - naprawa DL-O 30 040-00
regulator osiowy - naprawa + uzbrojenie
regulator osiowy H12E3 ZB1-105 bez sprzęgła regen.
Regulator osiowy H12E3-1 DL-O 30 040-00
regulator przepływu powietrza - naprawa
regulator przepływu powietrza zaworu
regulator przewodu H14k1-101
regulator przewodu H14K1-101 - naprawa
regulator RFt-135T - naprawa
regulator siły hamowania wózka 4ANh
regulator temp. AWN4 (płytki elektron.)-naprawa
Regulator temp. ogrzewania nawiew.DL-O 32 006-00
regulator temperatury DL-O 19 003-00
regulator temperatury HL 009 K
regulator temperatury HL 009 K - naprawa
regulator temperatury HL 009 K - płytka

regulator temperatury HL 009 N
regulator temperatury HL 009 N - płytka
regulator temperatury HL 009 P
regulator temperatury HL 009 P - naprawa
regulator temperatury HL 009 P - płytka
regulator temperatury HL 011
regulator temperatury HL 011 - naprawa awaryjna
regulator temperatury HL 011-naprawa poszerzona
regulator temperatury RD1 15-60st. kod.0025-1231
regulator temperatury RD1 30-80st. kod.0025-1133
regulator temperatury TW-95P
regulator urząd. przeciwpośl. H12E3 (reg. osiowy)
regulator urządzenia p.poślizgowego H12E5A
regulator wzbudzenia prądnicy głównej - naprawa
rezystor 5W 8,2 KOhm
rezystor 5W, 15 kohm
rezystor drutowy DER-150W 300 Ohm
rezystor drutowy DSEW 25W 1 KOhm
rezystor drutowy regulowany 150 OM
rezystor drutowy regulowany 300 OM
rezystor drutowy regulowany 75 OM
rezystor drutowy z radiatorem 1 kOhm, 1 kW
rezystor przycieminenia reflektorów
rezystor stały drutowy
rezystor wejściowy AJO-2 K203C4701
rezystor wejściowy AWO-2 K223C0601
rezystor wejściowy do AWO
rezystor z opaską regulacyjną 600Ohm/30W
roleta 1075x800 boczna prawa 4532-2415-00
roleta 575x700 przednia środkowa 4532-2405-00
roleta 705x800 boczna lewa 4532-2414-00
roleta 935x700 przednia lewa 4532-2406-00
roleta 935x700 przednia prawa 4532-2406-00
rolka do drzwi fi20xfi10,1x13
rolka dolnego rygla drzwi odsk.(30mm)DL-16-071-01
rolka dolnego rygla drzwi odsk.(33mm)DL-16-071-00
rolka drzwi bez trzpienia DL-O 16 048-01
rolka drzwi fi 42 wagonu E136 DL-O 16 048-04
rolka drzwi kabiny WC z trzpieniem DL-O16048-03
rolka drzwi przesuwnych bez łożyska EZT
rolka drzwi przesuwnych EZT
rolka drzwi SA133/134
rolka drzwi z łożyskiem fi 30 DL-16-048-20
rolka drzwi z trzpieniem M10X1
rolka drzwi z trzpieniem M8 DL-O 16 048-00
rolka drzwi z trzpieniem M8x1 DL-O 16 048-02
rolka drzwi z trzpieniem śrZ 44/śrW10
Rolka gniazda zatrzasku DL-O 17 002-06
rolka gumowana z łożyskiem
rolka gumowana z trzpieniem

Rolka prowadząca drzwi automat. DL-O 17 021-10
rolka prowadząca drzwi przedziałowe
rolka prowadząca drzwi wejściowych dolna lewa
rolka prowadząca drzwi wejściowych dolna prawa
rolka prowadząca półki bagażowej - wg wzoru
rolka prowadzenia drzwi B17043-1-3
rolka prowadzenia drzwi przedział. DL-O 17 021-00
rolka SABa DA
rolka wózka drzwi EN57
rolka wózka drzwi EN57
Rolka z trzpieniem Autoobusu SA 132
rozpylacz alkoholu H5R21 11/4"
rozpylacz alkoholu H5R2A 1"
rozpylacz alkoholu naprawa DL-45-001-01
rozpylacz H5R22 3/4"
rozrusznik - naprawa
rozrusznik PCSOx721/24V SM03
rożek (zespół) - regeneracja
rożek opalany odp.N-3952
rożek P-38837A
rura b/s 12,0x1,0
rurka miedziana fi zew. 5mm #1mm
rurka mikanitowa do rezystora KF-16
rurka wałka giętkiego bez kołn.
rurka wałka giętkiego nacięta - sworznia końcówki
rurka wałka giętkiego z kołnierzem
rygiel do drzwi kabiny maszynisty
rygiel dolny - regeneracja
rygiel dolny ukł. blok. drzwi LEWY DL-O 17 020-01
rygiel dolny ukł.blok.drzwi PRAWY DL-O 17 020-02
rygiel drzwi przedziałowych DL-O 17 050-00
rygiel drzwi zew.przedz.służb. DL-O 16 050-02
rygiel górny
rygiel górny - regeneracja
rygiel górny drzwi wag.osob.bez blokady lewy
rygiel górny drzwi wag.ospb.bez blokady prawy
rygiel górny regenerowany
rygiel górny ukł.blok. drzwi LEWY DL-O 17 018-01
rygiel górny ukł.blok. drzwi PRAWY DL-O 17 018-02
Rygiel zamka (Szwecja) DL 17 078-00-000001
rygiel zamka 303D 000-1-01
rygiel zamka wagonu wąskotorowego
rynienka nadokienna do EN57
rzep techniczny
Schaffnertastsch. vollst. 4-063050905000
segment tarczy hamulca fi 610/110
segmentowa tarcz hamulcowa
selektor napięcia ZH 1114 592B
selektor napięcia ZH 1114 64N5N
separator oleju LB 962

separator oleju R-12476
separator oleju SA 056050902054
separator wody(STH001)
seperator oleju LB 13145/3
seperator oleju SPA50034S
seperator oleju WST9050
seperator WIX 33369
siedzisko H1E1-63
Sikaflex 265
silnik - naprawa (prace dodatkowe)
silnik BCI - naprawa
silnik Bosch - naprawa
silnik BZPOc 44/42 pompy paliwa P301- naprawa
silnik BZPOx 44/42 - naprawa kapitalna
silnik BZPOx 44/42 - przezwojenie stojana
silnik BZPOx 44/42 - przezwojenie wirnika
silnik BZPOx 44/42 pompy paliwa
silnik BZPOx 44/42 pompy paliwa regenerowany DL
silnik dmuchawy Webasto Thermo 350
silnik drzwi aut.do wag. MALB. 6FB1103-0AT11-4MB0
silnik elektryczny GK9 - naprawa
silnik elektryczny GM5 - naprawa
silnik M62 - naprawa
silnik nagrzewnicy kabiny maszynisty ED72 -naprawa
silnik nawiewu - naprawa
silnik P22 do lok. TEM2 - naprawa
Silnik parow. 0,75/03 CV380V 50HZ nr kat. 646B143
silnik PCMK - naprawa
silnik PZBb - 44b -regenerowany
silnik PZMb 32a - naprawa
silnik PZMb 32a - naprawa wirnika
silnik PZMb 32a - przewijanie stojana
silnik PZMb 32a 0,5KW; 80V; 950 1/MIN
silnik PZMOb,PZBb,PZMLb (prądu stałego) - naprawa
silnik PZSOb 54a2 - naprawa
Silnik trakcyjny SM42-2539 - wymiana
silnik VD3 (prądu stałego) DL-O 34 002-00 -naprawa
silnik wentylatora - naprawa
silnik wentylatora - naprawy dodatkowe
silnik wentylatora nagrzewnicy kabin.-regenerowany
silnik wentylatora PZMOb-44b regenerowany
silnik wentylatora TEKA - przezwojenie
silnik wstępnego smarowania SM-42 - naprawa
silnik wycieraczki 24V nr kat. 81.26401-6087
silnik wycieraczki 443 122 129 000 24V-naprawa
silnik wycieraczki PROMO 75V-naprawa
silnik z pompką spryskiwacza APO 050.01
silnik zespołu SPC/Q061568/2
siłownik drzwi aut. Spot EGZ-16-15 DL-O16 022-00
siłownik drzwi automatycznych - naprawa

siłownik główny - naprawa
siłownik otw. okna wagonu dłuzszy DL-O 15 006-01
siłownik otw. okna wagonu krótszy DL-O 15 006-02
sitko zewnętrzne H1E5A-112Z( filtr )
Sitko do umywalki ze stali nierdzewnej
sklejka laminowana
sklejka sosnowa wodoodporna 2240x1220x16
sklejka wodoodporna arkusz wym. 2440x1220x16
skrzynia ASK
Skrzynka aluminiowa do przechowwywania płóz
skrzynka bezpiecznika WN z bezpiecznikiem
skrzynka czuwaka z czuw. elektron.MER-111501
skrzynka SHP z EDA-1002
skrzynka wyposaż. kab. maszyn. EZT DL-O 30 051-00
skrzynka zaciskowa KL 400x400x120
Smar do obrzeży kół,zamiennik Madit OHV 000
soczewka wył ziel 8x16 18-941.5 prod.EAO
Spężyna do wózka lokomotywy fi 44,00 Lo 293 mm
spirala grzejna 1000W
spręzyna dociskowa dżwigni sprzęgu klawiat. L-16
spręzyna naciągowa DAR/M/01
spręzyna naciągowa DAR/M/02
sprężarka pantografu głowica cylindra okrągla
sprężyna
sprężyna SPG400 DAR/EN/7 4a
sprężyna (popychacz) H14 E1-65
sprężyna 4E0814-1-2
sprężyna 4E1313-1-14
sprężyna 50 x 100
sprężyna 9mm L18
sprężyna A fi 14 obrotowa lewa DL-O 17 022-04
sprężyna aparatu spustu wody
sprężyna B fi 14 obrotowa prawa DL-O 17 022-03
sprężyna blokady drzwi automatycznych DAR/EN/99
sprężyna C fi6 blok.klam.DL-O 17 022-01 DAR/BLOK/4
sprężyna D cewki blokady fi 12 DL-O 17 022-02
sprężyna do elektrozaworu fi 7,5
sprężyna do sprzęgu H712 H705X-5
sprężyna do walu w szafie WN DAR/WG/71
sprężyna do zamka w drzwiach szafy WN i NN
sprężyna dociskowa dźwigni sprzęgu klawiatury L-19
sprężyna drzwi DAR/EN/99
sprężyna drzwi zewnętrznych Bdhpumn DAR/WG/76
sprężyna dystansowa H14E5-16
sprężyna dysz natryskowych SEMVAC DAR/WG/100
sprężyna dźwigni kurka końcowego DAR/WG/57
sprężyna dźwigni kurka końcowego DAR/WG/57 DL
sprężyna elementu wtryskowego 08002-82
sprężyna fi 17
sprężyna fi 2

sprężyna fi 24 cm SNCF 287M13420002
sprężyna fotela DAR/WG/105
sprężyna gazowa 100N
sprężyna gazowa 700N
sprężyna gn. Zatrz. DL-O 17 001-05
sprężyna gniazda zatrzasku DL-O 17 002 i 001-05
sprężyna H14E1-147
sprężyna H14E1-57 (siedzisko)
sprężyna H1E1-104a
sprężyna H1E1-107
sprężyna H1E1-111
sprężyna H1E1-112a
sprężyna H1E1-18a
sprężyna H1E1-23a
sprężyna H1E1-74a
sprężyna H1E1-86a
sprężyna H1E1a-12a
sprężyna H1E1b-43a
sprężyna H1E1d-91a
sprężyna H1E1d-98
sprężyna H1E-53
sprężyna kabiny maszynisty duża
sprężyna kabiny WC
sprężyna komina szafy WN DAR/EN/100
sprężyna komory rożka do SPG400 DAR/EN/7
sprężyna kranu maszynisty 57-06.042.15
sprężyna kranu maszynisty 58-06.001.10
sprężyna kranu maszynisty DAR/EN/63
sprężyna małego pantografu AKP-4
sprężyna mech siedz.odchyl.nacisk.duża DAR/EN/107
sprężyna mech siedz.odchyl.nacisk.mała DAR/EN/108
sprężyna mech siedz.odchyl.nacisk.skręt.DAR/EN/109
sprężyna mechanizmu spustu wody DAR/EN/56-25
sprężyna mechanizmu zaworu rozrządu DAR/EN/47
sprężyna mocowania stol.podłokiet.DAR/WG/69 DL
sprężyna N-3752
sprężyna N-416816-odp.
sprężyna naciągu rolek cięgła hamulcowe. DAR/WG/81
sprężyna naciskowa (podzespół)
sprężyna naciskowa zaworu UW061
sprężyna napędowa
sprężyna napinająca wózka lewa 7ANF081200-3-03
sprężyna napinająca wózka prawa 7ANF081200-3-03
sprężyna obrotowa fi 14 (prawa i lewa)
sprężyna obrotowa termostatu wodnego DAR/WG/56
sprężyna obsady klocka hamulcowegpo
sprężyna odciągająca układ hamulcowy-śr. 10
sprężyna odciągu hamulca lok. EP09 DAR/LOK/46
sprężyna odciągu hamulca lok. EU07 DAR/LOK/41
sprężyna okna dolnego DAR/WG/98

sprężyna oslony sprzęgu ELF DAR/AS/1
sprężyna p.poślizgowa hamulca DAR/WG/58
sprężyna pantografu 5ZL320501-2-01 DAR/lLOK/36
sprężyna pantografu AKP4e DAR/EN/67
sprężyna pantografu DAR/LOK/49
sprężyna pedału spustowego
sprężyna pedału spustu wody stary typ WC DAR/WG/66
sprężyna płaska cewki zaworu elektropneumatycznego
sprężyna płaska regulatora osiowego DAR/WG/80
sprężyna podłokietnika DAR/WG/104
sprężyna podtrzymująca
sprężyna podwójna zaw zwrotn. kranu ham. DAR/EN/33
sprężyna pomocnicza pantografu (teleskop) 5-ZL
sprężyna pomostu międzywagonowego DAR/EN/96
sprężyna poz. 15
sprężyna prowadnika klapy drzwi DAR/WG/38
sprężyna prowadnika osłony stopnia DAR/WG/55
sprężyna przekaźnika DAR/EN/41
sprężyna przekaźnika nadmiarowego DAR/EN/23
sprężyna przekaźnika regulacji przyśpieszenia
sprężyna przełącznika NHJ DAR/LOK/31
sprężyna przystawki zaworu EP DAR/EN/4
sprężyna przyśpieszacza H1E1d-91 DAR/WG/75
sprężyna ramienia wycieraczki
sprężyna rapidu DAR/WG/13
sprężyna regulatora ciśnienia H14E5-3 DAR/EN/102
sprężyna regulatora ciśnienia pantografu DAR/EN/69
sprężyna regulatora hamowania DAR/WG/73
sprężyna regulatora osiowego H12E3-7 DAR/WG/50
sprężyna regulatora osiowego H12E3-7 DAR/WG/72
sprężyna rygla dolnego DAR/BLOK/11
sprężyna rygla dolnego DAR/WG/46A DL-O 17 020-03
sprężyna rygla górnego DL-O 17 015-01
sprężyna rygla lewa wg rys.4E1602-1-3
sprężyna rygla zamka 4E1606-1-4 DAR/LOK/34
sprężyna siedzenia odchylanego DAR/EN/94
sprężyna siedzenia odchylnego DAR/WG/79
sprężyna siedzenia odchylnego wag. osob.
sprężyna skrętna fi 7
sprężyna spiralna
sprężyna sprzęgu czołowego DAR/EN/70
sprężyna sprzęgu H712 DAR/LOK/29
sprężyna stabilizatora z wytłoczkami
sprężyna stolika oparcia siedzenia DAR/WG/62P
sprężyna stolika składanego wag.Z1B DAR/WG/82
sprężyna stycz. wału kułakow. lio E181 DAR/LOK/45
sprężyna stycznika ocynk
sprężyna stycznika SPG
sprężyna stycznika SU
sprężyna styku klawiatury DAR/EN/32

sprężyna szczotki silnika PCMK DAR/EN/89
sprężyna szczotkotrzymacza DAR/EN/19
Sprężyna szwedzka 51mmx52mm
sprężyna ślizgu bocznego 459.0.807.10.069d
sprężyna śmietniczki DAR/WG/107
sprężyna talerzowa 201E 073800-1-107
sprężyna taśmowa stożkowa zderzaka 175x240/117
sprężyna tulei bezpiecznikowej DAR/WG/54
sprężyna tulei bezpiecznikowej DAR/WG/54 DL
sprężyna uchwytu okna DAR/EN/11
sprężyna urządzenia p.poślizg. DAR/WG/61
sprężyna urządzenia p.poślizgowego DAR/WG/52
sprężyna wg wzoru "ślimak"
sprężyna wózka lokomotywy 6d DAR/LOK/48
Sprężyna wózka lokomotywy fi 25,00 Lo 330 mm
Sprężyna wózka lokomotywy fi 44,00 Lo 293 mm
Sprężyna wózka lokomotywy fi 48,00 Lo 471 mm
sprężyna wtyczki wielostykowej DAR/EN/54
sprężyna wycieraczek DAR/EN/49
sprężyna X1105-1-21
sprężyna zam.drzwi kab.maszynis. EN57AL DAR/EN/106
sprężyna zamka brodkowego DAR/EN/13
sprężyna zamka drzwi kab.maszynisty DAR/EN/86
sprężyna zamka drzwi maszynisty DAR/EN/101
sprężyna zamka drzwi międzywagonowych DAR/EN/10
sprężyna zamka drzwi przesuwnych SPOT DAR/EN/113
sprężyna zamka drzwi ST44-A DAR/LOK/52
sprężyna zamka drzwi ST44-B DAR/LOK/53
sprężyna zamka drzwi WC typ A długa DAR/WG/5
sprężyna zamka drzwi WC typ B krótka DAR/WG/6
sprężyna zamka drzwi WC typ C "V" DAR/WG/7
sprężyna zamka dzwi bocznych Bdhpumn
sprężyna zamka fi 1,00 L-12
sprężyna zamka kabiny masz. EP07 DAR/LOK/47
sprężyna zamka kabiny maszynisty - długa DAR/EN/16
sprężyna zamka kabiny maszynisty krótka DAR/EN/15
sprężyna zamka kabiny maszynisty typ "C"
sprężyna zamka lokomotywy
sprężyna zamka lokomotywy DW002 rys.17DW0002
sprężyna zamka okna DAR/EN/80
sprężyna zamka przedz. maszyno. lokomo DAR/LOK/40
sprężyna zamka szafy
Sprężyna zamka Szwedzka DLO1703703S
sprężyna zamka WC stary typ DAR/EN/31
sprężyna zapadki rygla górnego DAR/BLOK/8 lewa
sprężyna zapadki rygla górnego DAR/PLOK/8 prawa
sprężyna zapadki zam.201E DAR/LOK/33
sprężyna zatrzasku drzwi przedz. długa DAR/WG/22A
sprężyna zatrzasku drzwi przedz. krótka DAR/WG/22B
sprężyna zawieszenia agregatu sprężarki V1

sprężyna zawieszenia sprężarki głównej DAR/EN/95
sprężyna zawor uwodnego
sprężyna zaworka dolnego zaworu ZEW-275 DAR/EN/20
sprężyna zaworka sterującego H1E1-18a DAR/WG/74
sprężyna zaworu bezpieczeństwa 1MPa H1591-5
sprężyna zaworu bezpieczeństwa 8 atm DAR/EN/37
sprężyna zaworu dodatkowego masz.H14E5-3
sprężyna zaworu dolnego DAR/EN/84
sprężyna zaworu dolnego DAR/EN/85
sprężyna zaworu elektropneumatycznego DAR/WG/31
sprężyna zaworu maszynisty DAR/EN/22
sprężyna zaworu regulatora odp.N-42885 DAR/LOK/32
sprężyna zaworu rozrządczego
sprężyna zaworu rozrządczego 14,6/16,3
sprężyna zaworu rozrządczego 15,6/11
sprężyna zaworu rozrządczego 19,3/23,5
sprężyna zaworu rozrządczego 20/19,4
sprężyna zaworu rozrządczego 21,7/12,2
sprężyna zaworu rozrządczego 24,5/32
sprężyna zaworu rozrządczego 24/18,5
sprężyna zaworu rozrządczego 6/12
sprężyna zaworu rozrządczego 7,5/14
sprężyna zaworu rozrządu podw. zwrotnego DAR/EN/48
sprężyna zaworu spustu wody DAR/EN/58
sprężyna zaworu tłocznego 08004-76
sprężyna zaworu typu UW061
sprężyna zaworu wody DAR/WG/63
sprężyna zaworu zwrotneg śr.zew.35,wys.50,gr.d.2,5
sprężyna zaworu zwrotnego (fi14,5, dł. 15)
sprężyna zaworu zwrotnego 1 1/2"
sprężyna zaworu zwrotnego 1 1/4"
sprężyna zaworu zwrotnego 1" DAR/EN/88
sprężyna zaworu zwrotnego 1/2"DAR/EN/61
sprężyna zaworu zwrotnego 3/4" DAR/EN/62
sprężyna zaworu zwrotnego DAR/WG/64
sprężyna zaworu zwrotnego śr.zew.27,wys.50,gr.d.2
sprężyna zwijana wiertarki
sprężynka 4E1313-1-14
sprężyny klawiatury sprzegu Scharf. DL-O 11 002-00
sprężyny zamka drzwi WC - komplet DL-O 17 037-00
sprężyny zatrzasku drzwi przedz. DAR/WG/8
spryskiwacz 230 300 000 R
sprzęg gumowy na przewód zasilający dla EZT
sprzęg hamulcowy 1" H712
sprzęg hamulcowy G H701 (czerwony)
sprzęg hamulcowy G-R1 PN-93/K-88156
sprzęg hamulcowy H-702 L=730
sprzęg hamulcowy Z H701 (żółty)
sprzęg rad.UIC 13-żył.z wtycz.i kabl.SK13P E0L1800
sprzęg rad.UIC 13-żył.z wtycz.i kabl.SL13P E0L1800

sprzęg rad.UIC 18-żył.z wtycz.i kabl.SL18P ERL2000
sprzęg śrubowy odmia-a PN-K-88160:2000
sprzęgło gumowe do pompy wodnej SK3
sprzęgło MCM0163 sprężarka śrubowa SK7
sprzęgło mieszkowe-zaciskowe SMZ 341616
stabilizator LM 2931
stabilizator napięcia 7805
statecznik 136 NS/110
statecznik elektroniczny 118NS/110V-naprawa
statecznik tranz. z podst.TVG24-120/118 24V 1x18W
statecznik tranz. z podst.TVG24-136/218 24V 2x18W
statecznik tranzystorowy - naprawa
statecznik tranzystorowy AW-2/110V
statecznik tranzystorowy AW-2/24V
statecznik tranzystorowy AW-2/24VDC 1x18-40W
statecznik Vipronik 218NS/24/1/DS
statecznik VIPTRONIC 118NS/24/1 DC 1x18W 18x32V
statecznik VIPTRONIC 136NS/24/1 DC 1x36W 18-32V
statecznik Viptronik 136NS/110 (1x36W-110V DC)
Stelaże z kątownika i blachy RAL 70006 półmat
sterownik drzwi W160R0A018-naprawa
sterownik drzwi W160R0A079-naprawa
sterownik dzrwi czołowych TR18-naprawa
sterownik LED/ściemniacz PWM DL-03-999-00
sterownik LOGO 230 RC AC/DC 115-240V
STEROWNIK OŚWIETLENIA LED DL
sterownik pompy olejowej - naprawa
sterownik poz.wody ENI-WPW/110 naprawa
sterownik poz.wody ENI-WPW/24 naprawa
sterownik poz.wody ENI-WPW/24(ster.do sond poz.w.)
sterownik Siemens LOGO
sterownik syr. pneum. SCHALTBAU K-TKNKT 1G CC SM G
sterownik wału kułakowego
sterownik wału kułakowego - naprawa
sterownik wału kułakowego do EZT C-330
sterownik wału kułakowego do EZT CS-323
sterownik zamykania drzwi SOD1-naprawa
stojak na 4 płozy hamulcowe DL-O 50-001-00
stojan silnika PZMOb 44b
stolik autobusu szynowego SA 132-003 DL-13-018-00
Stolik duży HPL NIM Express DB
Stolik duży NIM Express DB
stolik fotela AMA 2012 kompletny
Stolik HPL ze śmietniczką do 31WE-PR
stolik mont. w oparcie siedzenia L DL-O 13 017-11
stolik mont. w oparcie siedzenia P DL-O 13 017-11
stolik mont.w oparcie siedz.L DL-O 13 017-13 Biał.
stolik mont.w oparcie siedz.P DL-O 13 017-13 BIAŁY
stolik odchylny przedziału maszynisty 5B-1342-1-0
stolik podłokietnika - regeneracja

stolik podłokietnika typ A DL-O 13 017-10L
stolik podłokietnika typ A DL-O 13 017-10P
stolik podłokietnika typ B DL-O 13 017-09L
stolik podłokietnika typ B DL-O 13 017-09P
stolik podłokietnika typ C DL-O 13 017-08L
stolik podłokietnika typ C DL-O 13 017-08P
stolik podłokietnika typ D bez blok. DL-13-018-06
stolik podłokietnika typ D z blokadą DL-13-018-05
stolik podłokietnika typ E aluminiowy DL-13-018-10
stolik podłokietnika-mocowanie DL-O 13 017-01
stolik podłokietnika-podst.z mocow. DL-O 13 017-00
stolik podokienny DL-13-019-00
stolik podokienny 5B1341-2-0
stolik podokienny autobusu - naprawa
stolik podokienny autobusu szynowego
stolik podokienny DL-13-019-01
stolik podokienny DL-13-019-02
stolik podokienny nr.2 żółty LAM 09-01-06
stolik podokienny przedziału służbowego
stolik podokienny wagonu osobowego
stolik podokienny ze śmietniczką DL-39-003-00
stolik przedziału służbowego - duży EZT 390x390
stolik składany duży
Stolik składany podłokietnikowy L DL-36-005-01
Stolik składany podłokietnikowy P DL-36-005-00
stolik składany wagonu Z1B DL-O 13 017-15
stolik wagonowy - naprawa
stopka stolika dużego wag.osob.
stopka stolika małego wag.osob.
stożek dolotowy I st. zaworu ssawnego
stożek dolotowy I st. zaworu tłocznego
stożek dolotowy II st. zaworu ssawnego
stożek dolotowy II st. zaworu tłocznego
stożek naprowadzający sprzęgu Scharf. DL-11-003-00
stycznik baterii - naprawa
stycznik C137 C/24EV 6Dg
stycznik DILM25-10 (RDC130) cewka 110V
stycznik DILM25-10 (RDC130) cewka 24V DC
stycznik KE-3D
stycznik KE-4D
stycznik MK 310
stycznik ogrzewania
stycznik PSF 534
stycznik SO-10 - naprawa
stycznik SO-52M - naprawa
stycznik SO56
stycznik SPG-400 - naprawa
stycznik SU 210TR 100A 110 VDC
stycznik SU-020Tr,I-40A,1200-1/h,U-600/500,cew 110
stycznik SU520 TR

stycznik uniwersalny SU 110 TR-110V
stycznik uniwersalny SU 210
stycznik uniwersalny SU 310 -110V
styk docisku szczotki Hasler
styk główny P-410606
styk górny (SPL, SPK); N-3964
styk I-412994
styk klawiat. sprzęgu Scharf. DL-O 12 001-00r.
styk klawiat. sprzęgu Scharfenberga DL-O 12 001-00
styk M22-K10
Styk męski srebrzony 1 mm2 09 33 000 6105
Styk męski srebrzony 1,5 mm2 09 33 000 6104
Styk męski srebrzony 6 mm2 09 32 000 6108
Styk męski złocony 1 mm2 09 33 000 6118
Styk męski złocony 1,5 mm2 09 33 000 6116
styk MK310 NV-418773
styk nieruchomy Ł-48763
styk PK 316 DL-O 30 009-00
styk PK 316 DL-O 30 009-00
styk PZ (stycznika wału kułakowego) DL-O 30 007-00
styk regulatora osiowego
styk rozruchowy do SM 42
styk RUC-C352-10752
styk ruchomy (MK310) P-410606
styk ruchomy KE3D DL-O 10 002-00
styk ruchomy Ł-48789-odp.
styk ruchomy N-43584
styk ruchomy regulatora napięcia nr kat. 2153 ST44
styk ruchomy STT
styk ruchomy stycznika PK 300 L -412994
styk ruchomy stycznika SPG DL-O 10 004-00
styk ruchomy stycznika SPG (H) DL-O 10 004-00
styk ruchomy stycznika sprężarki głównej
styk ruchomy WSP M-422053
styk ruchomy zwierny SU 0/1
styk ruchomy zwierny SU 2/3
styk ruchomy zwierny SU-4
styk ruchomy zwierny SU-5
styk stały KE 3D D-LO 10 001-00
styk stały Ł-48763-odp.
styk stały MK310 typ L-412994 (P-410606)
styk stały STT
styk stały stycznika MK-310 L-412994
styk stały stycznika SPG-400 wyk.2
styk stały stycznika sprężarki głównej
styk stały SU 0/1
styk stały SU 2/3
styk stały SU M310
styk stały SU-4
styk stały SU-5

styk stały WSP M-421781
styk stycz.wału kułak.KE4D
styk stycz.wału kułak.KE4D DL-O 10-003-00
styk stycznika SO 11 24V
styk stycznika SO11 24V K41131
styk stycznika SPO 250MA
styk SU 310
styk środk. do NHJ-603 N-36374 w.1
styk środk. do NHJ-603 N-36374 w.2
styk środk. do NHJ-630 N-416830
Styk żeński srebrzony 1 mm2 09 33 000 6205
Styk żeński srebrzony 1,5 mm2 09 33 000 6204
Styk żeński srebrzony 6 mm2 09 32 000 6208
Styk żeński złocony 1 mm2 09 33 000 6218
Styk żeński złocony 1,5 mm2 09 33 000 6216
sworzeń
sworzeń
sworzeń
Sworzeń 37AN
sworzeń 4E0708-2-9
sworzeń 4E0810-1-8
sworzeń 4E0810-1-9
sworzeń 5ZL320507-2-00
sworzeń B 25x85/70 PN-90/M-83002
sworzeń cięgła 45/32x90/83
sworzeń do mocowania amortyzatorów 4ANc071300-5-01
sworzeń do prowadzenia bocznego silnika 6D0762-1-2
sworzeń fi 20 mm rys. 19MN 070800-1-03
sworzeń haka
sworzeń haka-sprzęg śrubowy
sworzeń hakowy 7ANF081200-3-04
sworzeń hamulca ręcznego 4E0810-1-8
sworzeń krótki prowadnika belki bujak 4E070803-2-3
sworzeń KW8 do zamka M22-3
sworzeń lewy 4EBK070800-2-27
sworzeń pantografu N-42861
sworzeń pionowy 37AN
sworzeń stycznika SO-11 21 mm
sworzeń stycznika SO-11 33 mm
sworzeń stykowy SPG400
sworzeń tłoka AI-15/51-16HG PN-71/S-36039-5
sworzeń tłokowy 025-01-1050 CM38
sworzeń tłokowy do sprężarki 1JS60
sworzeń tłokowy GV.20.202
sworzeń tłokowy II st. 0315-2-1/S2P-115-3E/4
sworzeń tłokowy S2P-75/100-03101-2
sworzeń układu hamulca 35/25x78/72
sworzeń układu hamulcowego 1LN081000-2-01
sworzeń wahacza 201E073600-2-05
sworzeń wahacza 201E-BK073600-5-08

sworzeń wieszaka 201E-BK073600-2-07
sworzeń wieszaka 68/50x118/110
sworzeń wieszaka cylindra 22d11x100/90
sworzeń z płytką L=120 4E0810051-1-0
sworzń wahacza 201E-BK073600-5-08
sygnalizator opt.-akust. drzwi automatycz.
Sygnalizator zajętości/toalety
sygnał dźwiękowy klakson 80V
syrena MKTH 110V/33W
syrena MKTH 75/370 24VDC/15W
syrena MKTH 75/660 24VDC/15W
syrena niskotonowa SKN DL-O 30 027-00
syrena pneumatyczna SKN
syrena pneumatyczna SKW
syrena wysokotonowa SKW DL-O 30 027-01
szablon malarski 12-pozycyjny
szablon malarski 8-pozycyjny
szczotka (2x8)x32x40 E28S Szk. L115 r/M6
szczotka (2x8)x38x50
szczotka 10x20x40
szczotka 12,5x12,5x32 E28s
szczotka 12,5x12,5x32 E28s nr 546j,E28s
szczotka 12,5x12,5x40 E28s
szczotka 16x38x50 E28S
szczotka 22x32x45
szczotka 8x12x25 EG12
szczotka 8x25x50 silnika przetw. LKP-353
szczotka druciana do szlifierki 125mm fi 22,23
szczotka elektryczna silnika tr. nr 785d,E28s
Szczotka nr szkic546j,E28S=silnika spręż. i prądn.
szczotka prądnicy pomocniczej KS-PP8
szczotka prądnicy wzbudnej KS-PW1
szczotka przetwornicy LKp-330 wym. 10x25x50
szczotka przetwornicy LKp-330 wym. 20x40x60
szczotka segment. drzwiowa uszczeln DL-O 16 065-00
szczotka segment.wycieraczki 470x60 DL-O 16 065-01
szczotka segmentowa drzwi wagonu osobowego
szczotka silnika spręż.gł. LKPa-354 8x25x50 E28S
szczotka silnika sprężarki LKPa-280 wym.12,5x40x32
szczotka silnika sprężarki nr szkic 546j,E28s
szczotka silnika trakcyjnego
szczotka silnika trakcyjnego LJE 108-2, E28S
szczotka silnika trakcyjnego LJE 108-2, EG14D
szczotka silnika trakcyjnegoLKf-450 wy.12,5x32x50
szczotka silnika wentylatora KS-MP28
szczotka uziemiająca do EZT WL4-135001
szczotka uziemiająca KS-SU2 U-122BK (M87)
szczotka wentylatora nawiewu 10x12,5x25
szczotka węglowa 912140W 5x12x16 M47
szczotka węglowa KS-MP19

szczotka węglowa KS-MP20
szczotka węglowa KS-MP59
szczotka węglowa KS-MP8
szczotka węglowa KS-PP8
szczotka węglowa KS-PW1
szczotka węglowa KS-ST3 U-122BK
szczotka zesp.rezyst.siln.went.PZBb-44b 10x12,5x20
szczotkotrzymacz 501600/I
szczotkotrzymacz 501700M
szczotkotrzymacz 534300T
szczotkotrzymacz 536800
szczotkotrzymacz PW114 prądnica wag.oso.533300
szczotkotrzymacz silnika PZMOb 44a
szczotkotrzymacz silnika PZMOb 44b
szczotkotrzymacz silnika trakcyjnego LJE 108-2
sześciokąt mosiężny 17mm
sześciokąt stalowy 55mm
sześciokąt stalowy 60mm
szkło /filtr czerwony - USZCZELKA DL-O 30 020-02
szkło /filtr/ czerwone DUŻE DL-O 30 020-00
szkło /filtr/ czerwone z uszczeln. DL-O 30 020-00
szkło /filtr/ czerwone z uszczelnieniem
szkło /filtr/czerwony BEZ uszczeln. DL-O 30 020-01
szkło amperomierza 2,5x91,5x91,5
szkło białe 4mm fi374mm
szkło gładkie sygna. czerwone fi 100/gr3mm
szkło gr.5mm/ fi 365mm
szkło klejone (zespolone fi230 2x4
szkło lamp ostrzegawczych (czerwone) fi11,2 gr.3mm
szkło reflektorowe biale 420x300x4
szkło reflektorowe białe 270x290x4
szkło reflektorowe białe fi360x4mm
szkło reflektorowe białe fi362x3mm
szkło reflektorowe białe fi366x4mm
szkło reflektorowe białe fi370x4mm
szkło reflektorowe hartowane biale 420x300x4
szkło sygnalizacyjne czerwone 200x200x2
szkło sygnalizacyjne czerwone wym.350x300x2
szkło śr.5mm fi365mm
sznur olej. fi 15
sznur profilowy A5
sznur profilowy WK3-130
sznur profilowy WK3-131
sznur profilowy WK3-44A (usz.WSZ-403)
sznur profilowy WK3-50
szpilka stalowa 8.8 ocynk M10x80
Szpilka stalowa 8.8 ocynk M10x80 -naprawa
szpilka stalowa 8.8 ocynk M8x80
Szpilka stalowa 8.8 ocynk M8x80 -naprawa
szyba boczna hartowana SM03 677x517x5

szyba hartowana reflektora 385x205 mm gr.4-5 mm
szyba hartowana reflektora fi 220+-5mm gr 4-5mm
szyba reflektora lewa 16WEK310BAK ED-74
szyba reflektora prawa 16WEK310BAK ED-74
szybka bezbarwna 50x100 (tarcza)
szybka wyświetlacza
szyld - płyta zamka 201E170203-1-0 - L
szyld - płyta zamka 201E170203-1-0 - P
szyld dolny zamka drz.bocz.wewn. DL-O 17 041-02
szyld dolny zamka drz.bocz.zewn. DL-O 17 041-01
szyld drz.przedz.służb.B(klucz)DL-O1700900 L=115mm
szyld drz.przedz.służb.typB (klucz) DL-O 17 009-00
szyld drz.przedz.służbowego typ A DL-O 17 006-00
szyld drzwi czołowych typ A i B DL-O 17 007-00
szyld drzwi czołowych typ A L=23mm DL-O 17 007-01
szyld drzwi czołowych typ B L=36mm DL-O 17 007-02
szyld drzwi międzywagonowych - czołowych
szyld drzwi przedziału służbowego (na klucz)
szyld górny zamka drz.bocz.wewn. DL-O 17 042-02
szyld górny zamka drz.bocz.zewn. DL-O 17 042-01
Szyld i klamka drzwi kab. masz. 6DH-1 DL-16-072-00
szyld metalowy zamka szafki
szyld na klucz do drzwi (wewnętrzny)
szyld na klucz do drzwi (zewnętrzny)
szyld środkowy zamka drzwi czołowych DL-17-054-00
szyld wew. drzwi wag.120A krótki DL-O 17 006-03
szyld wewnętrzny Bdhpum DUŻY
szyld wewnętrzny Bdhpum MAŁY GÓRNY
szyld wewnętrzny drzwi bocznych
szyld wewnętrzny ukł. blok.drzwi DL-O 17 017-06
szyld wewnętrzny zamka przedział.wag.niem.
szyld zamka 4E1601-1-0
szyld zamka budki masz. DL-O 17 038-06
szyld zamka drzwi FESTO
szyld zamka drzwi WC wewnętrzny
szyld zamka drzwi WC zewnętrzny
szyld zamka kol.wąsk.
szyld zamka przedziałowego wagonu niemieckiego
szyld zew. drzwi wag.120A długi DL-O 17 006-02
szyld zew. zamka przedział.wag.niem.
szyld zewnętrzny drzwi bocznych
szyld zewnętrzny ukł. blok.drzwi DL-O 17 017-04
szyna montażowa
ślizg 4E081012-1-1
śmietniczka DL-O 13 009-00
śmietniczka DL-O 13 009-01
śmietniczka 16l z podwójnym otw. DL-O 13 009-03
śmietniczka 3l DL-O 13 012-00
śmietniczka 5L DL-O13 013-00
śmietniczka boczna 275x160 mm DL-13-011-01

śmietniczka odchylna EN57-AL DL-13-010-10
Śmietniczka odchylna DL-O 13 010-00
śmietniczka podsiedz.podw.boczna DL-13-011-00
śmietniczka podsiedz.podw.boczna DL-13-011-01
śmietniczka podsiedz.podw.boczna DL-13-011-02
śmietniczka RYTM
Śruba 37AN
śruba klapy inspekcyjnej M12 fazowana z kw. 9mm
śruba klapy inspekcyjnej Tr12x3 fazowana z kw. 9mm
śruba klapy inspekcyjnej Tr12x3 z kw. 9mm
śruba klinowa zamka drzwi boczn. DL-O 17 024-02
śruba M5
śruba M8 Darpo
śruba motylkowa kompletna
śruba podpory tr60x8
śruba pokrywy filtra
śruba regulacyjna
śruba regulacyjna górna zaworu bezpiecz.H1501-13
śruba regulacyjna M10x1 H1501-6
śruba regulacyjna-imbus
śruba rzymska/drążek z przegubami długi
śruba rzymska/drążek z przegubami krótki
śruba spec. z nakrętką zaworu bezp. DL-O 32 003-00
śruba specjalna Austria
śruba specjalna z nakrętką typ A DL-O 04 006-01
śruba specjalna z nakrętką typ B DL-O 04 006-02
Śruba specjalna z podkładką (M20) DL-O 30 022-01
Śruba specjalna z podkładką (M30) DL-O 30 022-02
śruba urządzenia hamulcowego MRD
śruba z nakrętka podłokietnika
śruba z oprawą zamka klapy insp. DL1800400000100
śruba zamkowa M6x50 z pełnym gwintem
śruba zawieszenia sil.trak. EU07 4E0761-2-6
śruba zawieszenia sil.trak. EU07 4E0761-2-7
świadczenie usług zgodnie z umową 2/06/2015
świetlówka 14W
świetlówka 18W
świetlówka 20W
świetlówka 40W
TABLICA "UWAGA NIE RUSZAĆ" DL-50-003-00
tablica informacyjna typ Td 16x84-10
tablica przedziałowa - naprawa
tablica przedziałowa sterowania oświetleniem
tabliczka rezerwacji miejsc
tabliczka rezerwacji miejsc 6-miejsc
tabliczka rezerwacji miejsc 8-miejsc
Tachograf elektroniczny T-130P-mp
talerz oporowy H12E3-6
talerzyk
talerzyk sprężyny stabilizatora

Tarcza hamulcowa I88961/XXXX
tarcza końca pociągu typA DL-O 12 009-00
tarcza końca pociągu typB (folia) DL-O 12 009-02
tarcza sprzęgła z okładzinami Star-28WSK303.18.212
tarcza sprzęgła z wentylatorem A 50
tarcza sprzęgła z wentylatorem silnika małej spręż
tarcza tłokowa H1E1-36
tarcza zajętości zamka WC DL-O 13 008-09
taśma izolacyjna
taśma izolacyjna wysokiego napięcia 19x9,15m
taśma teflonowa
terminal serwisowy HT-793 (EVAC nr 17043)
termometr czujnik temperatury
termometr czujnika temperatuty 81765809
termometr oleju TP-TO-60k 12m
termometr stykowy ze wskaźnikiem SC 15602K105-1
termometr stykowy(combistat R-9550)
termometr wody TP-TO-60k 12m
Termostat ERT-01-01 80-84 st.C
termostat HL 009 P
termostat ogrzewania nawiewnego DL-19-008-00
termostat olejowy 71C R-2323
termostat TW 24V
termostat TW-95 - naprawa
termostat TW-95 przedziałowy
tester regulatorów napięcia IRN
tester regulatorów napięcia IRN - naprawa
tester termoregulatorów HL 009
tłoczek regulatora H1205-5a
tłok 3JW60 fi60,0 nominał
tłok do sprężarki 1 JS-60 HS.11.23
tłok fi60 308.000.010
tłok kompl.śred.82 nadwym.KV.20.201NO75
tłok kompletny śre.155 KV.20.100
tłok kompletny śred.82 KV.20.200
tłok nadwymiarowy I 025-01-1049 CM38
tłok nadwymiarowy II 025-01-1049 CM38
tłok nominalny 025-01-1049 CM38
Tłumik cierny wagonu typ DBme - Naprawa
TOP_ 01-0201-0084_E Kabel z wtyczką do Regulatora
TOP_01-0202-0013_S czujnik podciśnienia
TOP_01-0401-0013_E Elektrozawór spłukujący 1/4"
TOP_01-0402-0002_S Zawór zaciskowy kompletny
TOP_01-0402-0019_DW Zawór
TOP_01-0904-0002_S Wyrzutnik
TOP_02-0402-0004_S Jednostka spłukująca
TOP_02-0405-0012A_S Zawór zasuwowy wylotowy
TOP_02-0405-0013A_S Zawór zasuwowy wlotowy
TOP_02-0904-0001_S Wyrzutnik kompletny
TOP_03-0103-0006_E Pompa wodna (zespół membrany w)

TOP_03-0103-0007_E Zbiornik wody z wtyczką ż kwadr
TOP_03-0103-0008_E Zbiornik wody z wtyczką płaską
TOP_03-0202-0012_E Czujnik poziomu pełnej misy
TOP_03-0401-0001_E Regulator cisn. z blokiem zawor
TOP_03-0405-0001_E ZESPÓŁ ZAWORU DYSKOWEGO
TOP_03-0405-0011_E Zawór zasuwny wlotowy zw
TOP_03-0405-0011_E Zawór zasuwny wlotowy zw
TOP_03-0405-0012_E Zawór zasuwny wylotowy zw
TOP_03-0405-0012_E Zawór zasuwny wylotowy zw
TOP_03-0405-0017_E Zawór zasuwny wylotowy zm
TOP_03-0405-0018_E Zawór zasuwny wlotowy zm
TOP_03-0904-0005_E EJEKTOR
TOP_06-0102-0010_S Zestaw 5 dysz spłukujących
TOP_06-0202-0002A_E Czujnik pełn. misy z wty.płask
TOP_06-0202-0006_E Czujnik pełnej misy wtyczką kwa
TOP_Q0032_E Zawór szybkiego opróż. VSR-1/8
TOP_R0001_E Reduktor cisnienia filtra G1/4
TOP_TR00006_S Elektrozawór
TOP_TR00103_S Zawór spustowy
transformator MFV-20102
transformatory ciepła
tranzystor 2N3055
tranzystor 2N3440
tranzystor 2N4033
tranzystor 2N6043G
tranzystor 2N6488
tranzystor BC 107
tranzystor BC 107B
tranzystor BC 141
tranzystor BC 177
tranzystor BC 177B
tranzystor BC 211
tranzystor BC 313
tranzystor BC 337
tranzystor BC 546A
tranzystor BC 547
tranzystor BC 639
tranzystor BC 640
tranzystor BC 807-40LT1G
tranzystor BC 846B
tranzystor BC 850C
tranzystor BD 138
tranzystor BD 139
tranzystor BD 243C
tranzystor BD 285
tranzystor BD 286
tranzystor BD 912
tranzystor BD127
tranzystor BD140
tranzystor BD244C

tranzystor BD901
tranzystor BDX 33C
tranzystor BF 245
tranzystor BF 259
tranzystor BF 459
tranzystor BF421
tranzystor BF423
tranzystor BF493S
tranzystor BSS131
tranzystor BT 151
tranzystor BU323
tranzystor BU326
tranzystor BU508 DF
tranzystor IMZ1AT108
tranzystor IRF 640
tranzystor IRF530
tranzystor IRF540
tranzystor IRF630
tranzystor IRF640
tranzystor MMBTA92 0,2A 300V
tranzystor MPSA44
tranzystor N-FET 800V 2,5A 45W
tranzystor N-MOSFET 100V 16A 90W
tranzystor NPN 0.1A 0.5W TO92
tranzystor NPN 15 A 175W TO3
tranzystor P4NB80
trąbka sygnałowa
triak 600V 8A 70mA (BT137)
trójnik wtykowy typ T do przewodów z tworzywa fi10
trzon H14E1-44
trzonek młotka rewidenckiego
trzpień / wkład zamka WC DL-O 17 036-02
trzpień cewki stycznika
trzpień długi - regeneracja
trzpień izolatora do oporów rozruchowych en57
trzpień krótki - regeneracja
trzpień ślizgu drzwi - wg wzoru
trzpień urządzenia p.poślizgowego
trzpień z kwadratem łącznik ŁK
trzpień z kwadratem typ A DL-O 17 026-01
trzpień z kwadratem typ B DL-O 17 026-02
Trzpień z kwadratem-łącznik ŁK DL-48-001-00
trzpień zamka lok. ST44 L=86 DL-17-067-02
trzpień zamka lok. ST44 L=90 DL-17-067-03
trzpień zamka na kw.pod śrub.M5 DL-16-068-00
trzpień zamka na kw.z nakrętką M5 DL-16-067-00
trzpień zamka typ B na kw.pod śr.M5 DL-16-069-00
trzpień zamka typ B na kw.pod śrub.M5 DL-16-068-00
trzpień zawiasu drzwi łamanych 12,5x77
trzpień zawiasu drzwi łamanych 12,8x85

trzpień zawiasu drzwi wejśc. z kalamitką i kwadr.
trzpień zaworka H1E1-115a
trzpień zaworu awaryjnego otwier. drzwi H-3-1/4B
trzymadlo szczotkowe WL4-720009 kat.502100
trzymadło szczotkowe 507400
trzymadło szczotkowe LKF 450 501700m
trzymadło szczotkowe RB1232
trzymadło szczotkowe WL4-720009 kat.502200
trzymak papieru
trzymak papieru bez osłony DL-O 14 003-00
trzymak papieru metalowy z osłoną DL-O 14 002-00
tuleja 120BK 110000-1-08
tuleja 4E0740-3-54
Tuleja blokady drzwi lewa DL-O 17 023-01
Tuleja blokady drzwi prawa DL-O 17 023-02
tuleja brąz.4E0710-1-26 do podparcia bocznego EP07
tuleja brąz.4E0710-2-18 do podparcia bocznego EP07
tuleja cięgła 1 43/32x29
tuleja dźwigni zaworowej wylotowej a8c22-27-724
tuleja fi32x24x10
tuleja fi32x24x16
tuleja fi32x24x20
tuleja fi32x24x42
tuleja fi36x27x16
tuleja fi36x27x46
tuleja fi40x30x10
tuleja fi40x30x16
tuleja fi40x30x18
tuleja fi40x32x16
tuleja fi44x32x40
tuleja fi70x55x10
tuleja fi70x55x16
tuleja fi70x65x108
tuleja fi84x70x12
tuleja fi84x70x80
tuleja gumowa sprzęgła sprężarki A50 ind. 551
tuleja korbowodu KV.31.203
tuleja kulista 201E073000-2-06
tuleja opaski 4E073601-1-3
Tuleja podłokietnika Sześciokąt. DL-36005-00000002
tuleja półki bagażowej wg wzoru
tuleja specjalna
tuleja sprzęgu EN57
tuleja sterująca H14E1-4-1
tuleja sworznia resoru 63/50x71
tuleja ślizgowa 201E 073600-5-01
tuleja układu hamulca1 58/45x50
tuleja wahacza 2 53/40x30
tuleja wahacza 3 73/56x40
tuleja wahacza 3 73/56x115

tuleja wg rys.
tuleja wieszaka 2 90/68x55
tuleja wieszaka 63/50x90
Tuleja wieszaka wózka
Tuleja włazu sufitowego
tuleja ze śrubą do zabezp drzwi międzywa.DL1705100
tulejka 20x2 wg rys.
tulejka 4E0710-2-18
tulejka 4E0740-3-55
tulejka 4E0740-3-56
tulejka do prowadzenia bocznego silnika 6D0762-1-3
tulejka do wieszaka JBG
tulejka grzybka zaworu UW061
tulejka gumowa injektora WC Semco 20x14x50
tulejka gumowa kołnierzowa 25x36x48
tulejka metalowo-gumowa 4E0708011-1-0
tulejka mocowania osłony toalety
tulejka prowadzenia okna
tulejka przelotowa wg wzoru
tulejka ślizgowa ogranicznika okna - mosiężna
tulejka wahacza 3 73/56x115
tulejka wieszaka resora 4E073603-1-0
uchwyt 4.444.002.01
uchwyt agregatowy SzR20U4NSz4
uchwyt agregatu WSZ-3
uchwyt bezpiecznika WN
uchwyt deski sedesowej
uchwyt do papieru toaletowego metalowy
uchwyt do poręczy dla pasażera stojącego
uchwyt dolny szyby EU07 4E1507011-1-0 460mm
uchwyt dolny szyby EU07 4E1507011-1-0 590mm
uchwyt dolny szyby okna 4E1507011-1-0 EU07 dł.590
uchwyt drzwi automatycznych typ B DL-O 17 011-00
uchwyt drzwi PKP prosty
uchwyt drzwi przedziałowych typ A DL-O 17 010-00
uchwyt drzwi przedziałowych wag.Z1B DL-O 17 011-10
uchwyt drzwi szklanych DL-16-066-00
Uchwyt drzwiczek szafy 96mm
Uchwyt gaśnicy podwójny DL-O 13 030-01
uchwyt gaśnicy pojedyńczy DL-O 13 030-00
uchwyt górny zawieszenia drzwi DL-16-035-00
uchwyt kabiny WC L=330
uchwyt kabiny WC L=630
uchwyt linki sprzęgu czołowego DL-O 12 008-02
uchwyt lusterka ET22 DL-12-031-05- naprawa
uchwyt lustra zewnętrznego DL-12-031-00
uchwyt lustra-naprawa
uchwyt łamany stolika
uchwyt mocujący przewód hamulcowy
uchwyt muszlowy klapy sprężarki

Uchwyt na butelkę DL-13-016-00
uchwyt napulpitowy do tabletu DL-24-001-00
uchwyt odlewany karetki drzwi
uchwyt okna DL-O 15 001-01
uchwyt okna odlewany DL 15 010-00
uchwyt okna górny kompletny EP07
uchwyt okna z zaczepem DL-O 15 002-00
uchwyt osłony przeciwsłonecznej
uchwyt poręczy TYP B - L DL-13-031-00
uchwyt poręczy TYP B - P DL-13-031-01
uchwyt poręczy TYP C - L DL-12-035-00
uchwyt poręczy TYP C - P DL-12-035-01
uchwyt poręczy zewnętrznej kpl górny +dolny
uchwyt poręczy zewnętrznej dolny TYP A (EZT)
uchwyt poręczy zewnętrznej górny TYP A (EZT)
uchwyt poręczy zewnętrznej L TYP A DL-12-033-00
uchwyt poręczy zewnętrznej P TYP A DL-12-033-01
uchwyt ramy reflektora
Uchwyt siedzenia pasaż.alu szbusDH DL-O 13 015-00
uchwyt składany na puszkę plastikowy 1774
uchwyt skośny
uchwyt szyby 201Ec150700-1-01
uchwyt szyby 203E151001-2-12
uchwyt szyby 4E1504-1-2
uchwyt szyby 4E1504-1-3
uchwyt szyby 4E150701-1-3
uchwyt tablicy kierunkowej typ B DL-O 12 012-02
uchwyt tablicy kierunkowej typ Z DL-O 12 012-00
uchwyt tablicy kierunkowej typ Z DL-O 12 012-00
uchwyt WC dla niepełnosprawnych 330mm
uchwyt WC dla niepełnosprawnych 540mm
uchwyt wpuszczany biały fi50
uchwyt z gniazdem USB
układ blokady i zamykania drzwi prawy--układ scalony PWM Controller 5V DIP8 (UC3843N)
układ scalony stabilizacyjny 8812 LM293 AT5,0
układ scalony UA 7805UC
układ scalony US NE55N
UKŁAD STEROWANIA LED, ART. DARPOL 1215
układ wybiorczyAWO-2
układ wybiórczy AJO-02
Układ zamka ryglowego drzwi zew.EZT DL-O 16 050-00
układ zamykania drzwi automatycz. - regeneracja
Umywalka lokomotywy
umywalka lokomotywy ET22 - naprawa
Umywalka niezabudowana 400x310x140 mm CONTACTO--urządzenie przeł. ZH592B (1-1771-337642)
urządzenie spustu wody - zamknięcie muszli
urządzenie spustu wody EZT DL-O 14 005-00
urządzenie spustu wody EZT nierdz. DL-O 14 005-02

urządzenie spustu wody stary typ
urządzenie spustu wody wag. osob DL-O 14 000-02 L
urządzenie spustu wody wag. osob DL-O 14 000-02 P
urządzenie spustu wody-elem.spustu wody bez pedału
urządzenie zanikowo podnapięciowe ARUD - naprawa
usługa malowania wieszaków rowerowych
usługa ślusarsko-magazynowa zgodnie z umową
uszcz. 14" do ham. kolej K2 31P
uszcz. 16" do ham. kolej K2 32P
uszcz. 9" do ham. kolej. K2 28P
uszczel. sprzęgu schanrfenberga 19,5/12x95 in.1532
uszczelka 155x115 ind.746
uszczelka 15x7x3
uszczelka 59B
uszczelka 63
uszczelka agregatu 160x3 spr. głównej V1.15.8a A50
uszczelka B1010
uszczelka cylindra drzwi automat. nr 20 wyk. a
uszczelka cylindra drzwi automat. nr 20 wyk. c
uszczelka cylindra drzwi automat. nr 20 wyk. b
uszczelka cylindra drzwi automat. nr 59 wyk. a
uszczelka cylindra drzwi automat. nr 59 wyk. b
uszczelka cylindra sprężarki 1 JS-60
uszczelka do główki sprzęgła hamulca ind.601
uszczelka do kurka 50x26x8 H4K25-13
uszczelka do połączenia kolektora wodnego
uszczelka do przyłącza zaworu EV5 fi18/8x3mm
uszczelka do przyłącza zaworu ZBL, fi64/50x3mm
uszczelka do sprzęgu Scharfenberga 19,5/12x95
uszczelka drzwi wejściowych ARS 591
uszczelka drzwi wejściowych WK-3-146 ( 2m )
uszczelka duża "sito"
uszczelka fi 50x38x1 HN-4-1
uszczelka filcowa maźnicy 10x27x700
uszczelka filcowa o przek. T 10/20x20x400 ind.1177
uszczelka filtra powietrza F5-00-015
uszczelka formowa
uszczelka głowicy sprężarki 1 JS-60
Uszczelka gniazda 24B 09 30 000 9944
Uszczelka gniazda 6B 09 30 000 9941
uszczelka grzybka 32x4,5x5 H1613-4
uszczelka grzybka H1611-4 20x4,5x5
uszczelka grzybka H1612-4
uszczelka grzybka H1614-4
uszczelka grzybka zaworu rozrządczego
uszczelka gumowa ( oring )
uszczelka gumowa do sprzęgu
uszczelka gumowa nr 105
uszczelka H701-4 ind.601 47x34x12
uszczelka I fi 105x65 gr. 1mm

uszczelka II fi 192x258 gr. 1mm
uszczelka III fi 200x132 gr. 1mm
uszczelka IV fi 63x120 gr. 1mm
uszczelka IX fi 40x20 gr. 1mm
uszczelka kolektora wydechowego 155x155
uszczelka korko-gumowa pod pokrywę skrzynek zawor.
uszczelka kranu akerman H4 k-25-13
uszczelka kranu akerman H4 K-25-7
uszczelka kranu H4 K-25-13
uszczelka kranu H4 K-25-7
uszczelka kurka końcowego ind.606 wer.A 53x32x9
uszczelka mostka płetwa pomostu międzywa.lewa
uszczelka mostka płetwa pomostu międzywa.prawa
uszczelka N-2570 wyk.1
uszczelka N-43103 wyk.3
uszczelka napędu kułakowego kat.176
uszczelka nr. 63 DARPOL
uszczelka odpowietrznika kurka krańco. 36x12x16,5
uszczelka ogniowa pod głowicę
uszczelka oring o wymiarach 105x98x3,5mm
uszczelka oring o wymiarach 6,00x2,20
uszczelka płaska H4K25-13 50x26x8
uszczelka płaska ze skóry fi24x40x4
uszczelka pod głowicę okuta
uszczelka pod głowicę pier. ogniowy ind.42 B
uszczelka pod kolektor ssący 160x120x10 ind.503
uszczelka pod pokrywę maźnicy 155x115 AN0905-1-19
uszczelka pod pokrywę nowy typ
uszczelka pokrywy sprężarki 1 JS-60
uszczelka pokrywy wziernikowej 330x280 ind.853
uszczelka pokrywycylindra PKG-331 N-44415
uszczelka poz 9
uszczelka profilowana pod pokrywę głowicy II st.
uszczelka przystawki ELS-420
uszczelka przystawki ELS-420 kat.205
uszczelka przystawki zaw.rozrtz.orlikon kat.183
uszczelka przystawki zaworu rozrządu Oerlikona
uszczelka rozpylacza alkoholu nr kat. 177
uszczelka rozpylacza alkoholu H5R2 nr kat. 178
uszczelka skórzana do stycznika SPG400
Uszczelka sprzęgu hamulcowego H701-4 47x34x12
uszczelka sprzęgu Scharfenberga
uszczelka sprzęgu Scharfenberga ind.573
uszczelka szczotkowa 104A 171108-1-0
uszczelka tłoka cylindra drzwi
uszczelka tłoka napędu wału kułakowego
Uszczelka uniwersalna S-583
Uszczelka UT-42
uszczelka V fi 150x155 gr. 1mm
uszczelka VI fi 152 gr. 1mm

uszczelka VII fi 80x80 gr. 1mm
uszczelka VIII fi 140x174 gr. 1mm
uszczelka węża międzywagonowego
uszczelka węża międzywagonowego kat.218
uszczelka wlotu spalin do turbosprężarki 185x105mm
uszczelka wodna pod głowicę SM42/SU42
uszczelka WSZ-3045
uszczelka X fi 100x35 gr. 8mm
uszczelka XI fi 86x95 gr. 1mm
uszczelka XII fi 50x106 gr. 3mm
uszczelka zaworu sprężarki SP32M 140x130x1,5
uszczelka zaworu sprężarki SP32M 90x80x1,5
uszczelka złączki AKZ
Uszczelka żyły Superseal 1.5 AMP-0-0281934-4
uszczelka/pierścień ogniowy pod głowicę
uszczelki do sprężarki A-50 kpl.
Uzbrajanie el. półki bagażowej W117G0A009
uzbrojenie lampek halogenowych w klosze
voltomierz - naprawa
wagonowy licznik kilometrów LK8 - naprawa
wajcha do zwrotnic
wał korbowy do sprężarki 1 JS-60
wał korbowy kpl.134.08.000
wałek dźwigni zaworowej wylotowej a8c22-27-722
wałek napędowy kpl. L=153,8mm 185 300 000
wałek podłokietnika 16 x10 otwór fi 6 mm
wałek sterujący H14E1-3
wałek wycieraka kpl. L=141,3mm 185 600 120
wałek z wieloklinem DL-16-035-01
Wanna dachowa 218Mc 032000-3-00 zm. dokumentacji
wanna do wycieraczki 50x80
wąż do sp. pow. fi 10 1MPa
wąż do sp. pow. fi 16 1MPa
wąż gumowy do oleju ciśnieniowy 1,6Mpa
wąż gumowy zbrojony fi 40 mm, ciśnienie 1MPa
wąż hamulcowy 1"
wąż hamulcowy 1/2''
wąż hamulcowy 22x1005
wąż hamulcowy 22x1055
wąż hamulcowy 22x820
wąż zbrojony (10 atmosfer, gwintowany, śr. 1/2)
Wąż, przewód poliamidowy 6x4 z metra PA
Wąż, przewód poliamidowy 8x6 z metra PA
wentyl zaworu UW061 fi 5,9 mm
wentyl zaworu UW061 fi 7 mm
wentylator Bravo 110 SM42
wentylator do WC typ SILENT 100C2 8W 230V 50Hz
wentylator G4E200-BL03-11 z kondensatorem
wentylator kanałowy - naprawa
wentylator MCM3941 sprężarka śrubowa SK7

wentylator sufitowy DL-O 19 015-00 - naprawa
widełki
wieszak 1LN0708001-14
wieszak 39
wieszak belki bujakowej 1LN070800-1-14
wieszak dźwigni hamulcowej - naprawa
wieszak mały półkowy
wieszak pióra wycieraczki DL-25-007-20
wieszak podwójny satynowy
wieszak półki bagażowej - obróbka
wieszak resoru lok.EU07 rys.4E073603-1-0
wieszak resoru maźniczego 3B0740-1-1
wieszak sprzęgu hamulcowego z zab.śruby kurka 1"
wieszak sprzęgu hamulcowego z zab.śruby kurka1,25"
Wieszak talerzowy z 1-opaską
wieszak typ A DL-O 13 001-01
wieszak typ B DL-O 13 001-02
wieszak typ C DL-O 13 001-03 nr.det.000286
wieszak typ D DL-O 13 001-04
wieszak typ E DL-O 13 001-05
wieszak typ F DL-O 13 001-06
wieszak ubraniowy do toalety (duży)
wieszak ubraniowy WC duży
wieszak wg wzoru 416B
wieszak z kółk. zasł. wag.
wirnik kompletny 80-01.00.00.fi42
wirnik silnika PZMOb 44a
wirnik silnika PZMOb 44b
wirnik silnika PZMOb 44b
wkład bezpiecznika FWHE 763 3kv 2A
wkład do dozownika na mydło w plynie NSU11
wkład do termostatu R-9062
wkład dozownika
wkład dozownika SAPOR
wkład elastyczny sprzęgła (przepona) typ SP 95
wkład filtra hydraulicznego HY15078
wkład filtra hydraulicznego KH098
wkład filtra oleju 25001/150
wkład filtra oleju H59.325510
wkład filtra oleju HC65 C100495
wkład filtra oleju OM505
wkład filtra oleju S04711
wkład filtra oleju sprężarki PP-5.2.2
wkład filtra oleju W010-95
wkład filtra oleju WH32-41-40s
wkład filtra oleju WO60-270
wkład filtra paliwa (wstępny) 134-6307
wkład filtra paliwa 2154/10/A
wkład filtra paliwa 2201/10/Ax
wkład filtra paliwa AFP41-02-000/E

wkład filtra paliwa PM808
wkład filtra paliwa PW823
wkład filtra paliwa SK48-101
wkład filtra paliwa WP11-1/Bx Sw-400
wkład filtra paliwa WP11-7x
wkład filtra paliwa WP20-18x
wkład filtra powietrza SL81600 (AR-253)
wkład filtra powietrza C 1213
wkład filtra powietrza H.5.P11 1"
wkład filtra powietrza PORTINO 830
wkład filtra powietrza R-9213
wkład filtra powietrza SL6104/830
wkład filtra powietrza SL81600
wkład filtra powietrza SL8794F
wkład filtra powietrza WA20-151
wkład filtra powietrza WA30-1200
wkład filtra powietrza WST1488
wkład filtra powietrza WST2016
wkład filtra sprężonego powietrza SDL39240
wkład filtra sprężonego powietrza SDL39242
wkład filtra WST7562
wkład lusterka ogrzewany 24V ARCOL 0727ARC lewy
wkład lusterka ogrzewany 24V ARCOL 0727ARC prawy
wkład lustra 345x215
wkład lustra 435x180
wkład lustra bocznego 229x141
wkład lustra bocznego 237x143
wkład lustra bocznego str.L S-300 model 308 TEXIM
wkład lustra bocznego str.P S-300 model 308 TEXIM
wkład lustra LAZ-39.03
wkład lustra LDS 375
wkład lustra LSZ-57.00 ( 227x139 )
wkład lustra LSZ-57.00 (146x237)
wkład lustra LSZ-60.02 431x176
wkład lustra LSZ-66.00 172X430 MM
wkład lustra LWB-390
wkład lustra SLS 00004
wkład lustra zewn. bocznego 4230001 podgrz. 30V
wkład mikrofiltra oleju B92794
wkład na kontakty męskie UIC E-18P
wkład na kontakty żeńskie UIC BT-13S
wkład osuszacz BA5374
wkład rurkowy chłodnicy oleju SM31
wkład sprzęgła gumowy SPOT 8,5x19,5x19/23,5mm
wkład termostatu R-9062
wkład zamka drzwi wejściowych szynobusu VT 627,628
wkładka aparatowa WTA-G 4A 250V 5x20
wkładka bezpiecznikowa rurkowa WKB-k 4 A L=45mm
wkładka bezpiecznikowa WTA 1,6A/250V
wkładka bezpiecznikowa WTA 2A/250V

wkładka bezpiecznikowa WTA 3,15A/250V
wkładka bezpiecznikowa WTA 4A/250V
wkładka bezpiecznikowa WTA 6A/250V
wkładka bezpiecznikowa WTS 20A/500V
wkładka bezpiecznikowa WTS 25A
wkładka bezpiecznikowa WTS 63A
wkładka bębenkowa do zamka naw.asymetr. 620mm
wkładka bębenkowa do zamka naw.asymetr. 950mm
wkładka BM 100A
wkładka BM 50A
wkładka BM 80A
wkładka BM WT-00 125A
wkładka BM WT-00 160A
wkładka BM WT-1 200A
wkładka BM WT-1C 125A
wkładka BM WT-1C 160A
wkładka gniazda hamulca szynowego G57-4P+PE/L
wkładka gum.sprzęgła 0901-1-14/ASLE-4E ind.559
wkładka gumowa 70/30x12 69-302-6-530 ind.552
wkładka gumowa do sprzęgła pompy wodnej obiegowej
wkładka gumowa sprężarki ind.553 70x30x12 (z otw.)
wkładka mikrofonowa W83 BN87/3242-02
wkładka na kontakty męskie UIC E-18P
wkładka na kontakty żeńskie UIC BT-13S
wkładka odbojnika/ślizg belki bujakowej -MR
wkładka sprzęgła agregatu spręż.A-50 kat.194
wkładka sprzęgła PZ3B250fi250fi37 (łącznik Rotex)
wkładka sprzęgła sprężarki70x30x12(z otworami)
wkładka symetryczna LOB WS54
wkładka WRS-Kw8
wkładka zamka dzwi maszynisty 3B1608-1-0
wkręt A blokady drzwi DL-O 17 025-03
wkręt do drewna z końcówk.samowierc.SPAX 4X20
wkręt do drewna z końcówk.samowierc.SPAX 5X30
wkręt do drewna z końcówk.samowierc.SPAX 6X50
Wkręt M4x14-5.8-8 Fe/Cu20Ni10Crr PN-78/M-82005
Włącznik hamulca postojowego DL-O 04 028-00
Włącznik hamulca postojowego DL-O 04 028-00
włącznik krańcowy typu LS-115/L
włóknina ścierna (granulacja 100)
woltomierz - naprawa
woltomierz 4kV 1 MA skala podświetlana
woltomierz MER 72 TM 0-40
woltomierz MER 96 TM 0-150V
woltomierz NN 0-150V M-15A podświetlany 24V
woltomierz WN 0-4kV M-15A podświetlany 24V
wózek do zasłon
wózek prowadnicy drzwi MP100
wózek zawiesz.drz.przejś.ze śrubą DL-O 16 045-00
Wpust okna uchylnego DL-15-007-00

wskaźnik obrotomierza OE-632
wskaźnik poziomu wody naprawa
Wspornik cewki blokady
wspornik lusterka typ 307 z gnazd.5 mm i przew. 5m
wspornik M22-A 216374
wspornik M22-A4 do joysticka
wspornik odbijaka
wspornik poręczy lewy
wspornik poręczy prawy
wstawka hamulcowa D0380B
wstawka hamulcowa Do 250
wstawka hamulcowa W14
wtyczka czuj.zesp.prędk.CZP2 DL-O 30 005-03
wtyczka do czujnika zespołu prędkości
wtyczka kolankowa SzR20U4NG8
wtyczka nadajnika prędkości GM-631
wtyczka prosta SzR20P3NSz6
wtyczka SzR20P3NG6
wtyczka z kablem ASWP-3 L=1885, 185mm.kw
wtyczka z przewodem sprzęg.grzew.WN-ASPW-6
wtyk męski 4-pinowy AMP
wtyk UIC 13 pinowy
wtyk UIC 18 pinowy
wtyk UIC558-13
wtyk UIC558-18
wtyk UIC558-18 bieg.kompl.1-1494-228399
wtyk żeński 4-pinowy AMP
wycieraczka kompletna prawa 24V
wycieraczka prawa i lewa /ramię 620 + pióro 550/
wycierak pant.ze sprysk. kpl.L=620+D=500 784000041
wycierak pant.ze sprysk. kpl.L=620+D=500 791000062
wycierak pantogr. kpl. L=620mm+D=500mm 785 000 030
wyk. elem. klucza grzechotkowego z bl.#12 i #20
wylewka muszli WC
Wylewka umywalka typu "S" L-160mm
wylewka umywalki WC chrom. krótka DL-O 14 021-00
wyłącznik 631H/2
Wyłącznik blokowania drzwi DL-O 17 047-00
Wyłącznik blokowania drzwi DL-O 17 047-00 -Naprawa
wyłącznik ciśnienia XMPA12C2131
wyłącznik ciśnieniowy DW20
wyłącznik ciśnieniowy fali uderzeniowej D3P T80
Wyłącznik ciśnieniowy fali uderzeniowej D3P T80
wyłącznik ciśnieniowy fali uderzeniowej DW20s
wyłącznik ciśnieniowy fali uderzeniowej DW3s-100
wyłącznik ciśnieniowy fali uderzeniowej DW40
wyłącznik ciśnieniowy sprężarki WCU - naprawa
wyłącznik ciśnieniowy wspor.zaw.rozrz.S2 K H1E1W
wyłącznik czas. odwadniacza sprężarki 24-240V EZ-1
wyłącznik czasowy H3DE-M1

wyłącznik dźwigienkowy "Z" DL-O 04 025-02
wyłącznik dźwigienkowy "Zcm2" DL-O 04 025-02
wyłącznik dźwigienkowy "ZP1" DL-O 04 025-01
wyłącznik dźwigienkowy "ZP1cm2" DL-O 04 026-01
wyłącznik główny czuwaka ELZ-2001 (110V)
wyłącznik krańcowy KLM-3
wyłącznik krańcowy LM-10DR
wyłącznik krańcowy S826e SHALTBAU KV/3
wyłącznik krańcowy WC PBM1E22PZ02
wyłącznik nadprądowy 3P K 6A 10KA
wyłącznik nadprądowy C6
wyłącznik nadprądowy SC 302 10A
wyłącznik nadprądowy SC 302 16A
wyłącznik nadprądowy SC 302 20A
wyłącznik nadprądowy SC 302 25A
wyłącznik PH 042 dzwonek 1204-04
wyłącznik PP-4 110/5 (przycisk nożny piasecznicy)
wyłącznik Record-D160S 2-bieg (100A-800V) z cewką
wyłącznik S-302 B 25A
wyłącznik S303 16A
wyłącznik samoczynny 440V, 6A
wyłącznik samoczynny M633 25/40a
wyłącznik samoczynny na szynę, prąd DC 16A
wyłącznik samoczynny na szynę, prąd DC 25A
wyłącznik samoczynny na szynę, prąd DC 2A
wyłącznik WIS 400M-400A 500V
wyłącznik WIS-100
wyłącznik WNC-51 (przycisk nożny czuwaka)
wyłącznikgłówny czuwaka ELZ-2001 ( 110V )
wym. ciepła WEBASTO Thermo 230/300/350 nr 867.10A
wzmacniacz impulsów WSL3a DL-O 30 014-00
wzmacniacz sygnałów WSL 3 - naprawa
wzmacniacz sygnałów WSL-2
wzmacniacz sygnałów WSL-3 DL-O 30 013-00
wzmocnienie wideł narożnych wraz z żebrem
zabezpiecz.klapy sufit.koryt. i WC DL-O 04 009-00
zabezpiecz.koła zębat. małego silnika trakcyj.SM30
zabezpieczenie czoł.włazu suf.-bocian DL-04-009-15
zabezpieczenie do zasłonek
zabezpieczenie drzwi przedz. służb. DL-O 17 003-00
zabezpieczenie drzwi przedz.służb.- kątownik
zabezpieczenie elementu maźnicy
Zabezpieczenie gniazda szafy WN
zabezpieczenie osłony przeciw. ET22 DL-O 25 002-05
zabezpieczenie włazu sufitow-bocian DL-04-009-10
zaczep - duży połącz. elast wag. osob.do DLO300120
zaczep - mały połącz. elast. wag. osob.do DLO30012
zaczep do śmietniczki
zaczep drzwi suwnych WC AKM DL-O 16 058-00
zaczep drzwi suwnych WC AKM DL-O 16 058-00

zaczep okna prosty DL-O 15 001-02
zaczep okna wygięty DL-O 15 002-02 EZT
zaczep okna lewy 4E1504-1-8
zaczep okna prawy 4E1504-1-9
Zaczep okna wagonu os. wygięty DL-O 15 001-20
zaczep okna ze sprężyną i tulejami DL-O 15 002-03
zaczep półki bagażowej (kuszetka)
zaczep ramki reflektora
zaczep siłownika otwierania okna
zaczep sprężynowy listwy zamka przedz. wag.niem.
zaczep wózka drzwi automatycznych DL-O 30 010-00
zaczep zamka drzwi czoł. DL-O 17 014-00 200 mm
zaczep zamka drzwi czoł. DL-O 17 014-00 150 mm
zaczep zamka drzwi czołowych DL-O 17 014-00
zaczep zasłony wagonowej DL-15-011-00
Zakończenia profili odlewane
zakrętka zamka budki maszynisty DL-O 17 038-02
zakrętka zamka drzwi WC z trzpieniemDL-O 17 036-00
zakrętka zamka WC bez trzpienia DL-O 17 036-01
zam. kab. masz. et22 201e 170202-1-00 prawy
zam. kab. masz. et22 201e 170302-1-00 lewy
zamek 201E17020-1-00 lok. ET22 lewy H
zamek - regeneracja
zamek (WKŁAD) drzwi automat. szynobus VT627/VT628
zamek 201E170202-1-00 do ET22 EU09 DL-O 17 065-00P
zamek 201E170204-1-00 lok.ET22 prawy DL-O 17062-00
zamek 201E170302-1-00 do ET22 EU09 DL-O 17 06501L
zamek 22 lewy (kompletny)
zamek 22 prawy (kompletny)
zamek 22MB
zamek 303D 172000-0-00 do EU07 DL-O 17 062-03P
zamek 303D 172000-1-00 do EU07 DL-O 17 062-03L
zamek 4E1601-1-0 do ET22 i EU09 DL-O 17 06400Prawy
zamek 4E1602-1-0 do ET22 i EU09 DL-O 17 064-00Lewy
zamek 4E1606-1-0 lok EU07 lewy DL-O 17 062-00
zamek 5.C05.001/A
zamek 9570-1709-00-0001 L
zamek 9570-1709-00-0001 P
Zamek blok.drzwi WC DL1704910
zamek blokady drzwi wejść. L+P
zamek blokady drzwi wejść.lewy DL-O 17 019-01
zamek blokady drzwi regenerowany
zamek blokady drzwi wejś. - regeneracja
zamek blokady drzwi wejśc. prawy DL-O 17 019-02
zamek brodkowy B16061-1-0
zamek budki maszynisty - naprawa
zamek budki maszynisty lewy DL-O 17 038-01
zamek budki maszynisty lewy(bez klamek i szyldów)
zamek budki maszynisty prawy DL-O 17 038-00
zamek budki maszynisty prawy(bez klamek i szyldów)

zamek budki maszynisty SM42 - SZYLD
zamek budki maszynisty SM42 OBUDOWA LEWA materiał
zamek budki maszynisty SM42 OBUDOWA PRAWA materiał
zamek budki maszynisty SM42 POKRYWKA materiał
zamek do drzwiczek
zamek do kabimy WC lewy z blokadą
zamek do kabiny WC prawy z blokadą
zamek do lokomotywy 401Da - naprawa
zamek do lokomotywy M62 - naprawa
zamek do lokomotywy S-200 - naprawa
zamek do lokomotywy TEM-2 - naprawa
zamek dociskowy 1000-U797 bez języka
zamek dociskowy M22SG-KW8-33/4/45
zamek dociskowy M22SG-KW8-33/4/45 RAL-9005
Zamek dociskowy typ A DL-O 04 010 01
zamek dociskowy typ B DL-O 04 010-02
zamek dociskowy typ C DL-O 04 010-03
zamek dociskowy typ C z językiem DL-O 04 010-03
zamek drzwi bocznych lewy kompletny
zamek drzwi bocznych prawy kompletny
zamek drzwi czoł.wag.z szyldem kwadr. DL-16-052-05
zamek drzwi czoł.wag.z szyldem owal.DL-16-052-00
zamek drzwi czołowych DL-O 16 051-00
zamek drzwi czołowych - naprawa
zamek drzwi kab.masz.SM42 z wkł. patent.DL-1703810
zamek drzwi kab.maszynisty 3B1608-1-0 DL-17-069-00
zamek drzwi kabiny lewy 4E1606-1-0
zamek drzwi kabiny maszynisty 3B1608-1-0
zamek drzwi kabiny maszynisty SPOT
zamek drzwi kabiny rozrządowej
zamek drzwi lewy 6D1601-1-0
zamek drzwi maszynisty 6D-NS 170200.100
zamek drzwi międzywagonowych DL-17-052-00
zamek drzwi odskokowo-przesuwnych DL-20-001-00
Zamek drzwi otw. na zewn.dla tramw. 105NZK DL
zamek drzwi prawy 6D1601-1-0
Zamek drzwi przedz. wag Z1B DL-17-079-00-prototyp
Zamek drzwi przedz. wag.136A DL-17-049-00
zamek drzwi przedział. przesuwnych DL-16-028-00
zamek drzwi przedziału służb. III GAT lewy
zamek drzwi przedziału służb.- naprawa
zamek drzwi przesuwanych z klamkami i kluczykiem
zamek drzwi przesuwnych lewy p.s.(bez klamek)
zamek drzwi przesuwnych poc.siec. - naprawa
zamek drzwi przesuwnych pociągu sieciowego lewy
zamek drzwi przesuwnych pociągu sieciowego prawy
zamek drzwi przesuwnych prawy p.s.(bez klamek)
zamek drzwi przesuwnych z klamkami i kluczykiem L
zamek drzwi przesuwnych z klamkami i kluczykiem P
zamek drzwi służbowych Rr 292 prawy

zamek drzwi służbowych Rr 293 lewy
zamek drzwi służbowych Rr 293 lewy
zamek drzwi szklanych MAB V5 kpll. DL-O 16 055-00
zamek drzwi WC (KOMPLET) DL-O 13 008-00 PRAWY
zamek drzwi WC (KOMPLET) DL-O 13 008-01 LEWY
zamek drzwi WC (sam zamek) DL-O 13 008-03 PRAWY
zamek drzwi WC (sam zamek) DL-O 13 008-04 LEWY
Zamek drzwi WC DL-13 008-11 lewy z pr.czołem
zamek drzwi WC EN57-AKM DL-17-075-00
zamek drzwi WC EN57AKM-1573-NAPRAWA
Zamek drzwi wc z elektroblokadą DL-16-056-00
zamek drzwi wejściowych
zamek drzwi wejściowych (Maroko)
zamek drzwi wejściowych kabiny maszynisty E163
zamek drzwi wejściowych L
zamek drzwi wejściowych P
zamek drzwi wysokiego napięcia TEM-2
zamek dwustronny DL-17-046-00
zamek dzwi 70/50 020/R
zamek H 18/L 30 symbol 248-9007
zamek kabiny maszynisty 6Dg DL-17-070-01
zamek kabiny maszynisty 6DH-1 170140-1-00
zamek kabiny maszynisty AKM LOB Z100
zamek kabiny maszynisty MR/D
zamek klap inspekcyjnych typ A DL-O 04 007-00
zamek klap inspekcyjnych typ B DL-O 04 005-00
zamek klapy insp. z kołnierzem - R DL-18-003-01
zamek klapy sufitowej kwadrat lewy DL-O 04 009-06L
zamek klapy sufitowej kwadrat prawyDL-O 04 009-06P
zamek klapy sufitowej trójkąt lewy DL-O 04 009-05L
zamek klapy sufitowej trójkąt prawyDL-O 04 009-05P
zamek klapy WN
zamek kompletny z obustronnym zaczepem Rr290
zamek kompletny, RYS.218Mc 17040010-1-00
zamek kwadrat - obudowa (do VT627/628)
Zamek kwadrat pokrywy lampowej
zamek listwowy klapy WC DL-14-020-00
zamek lok. JT42CWR (Class) L górny DL-O 17 058-01
zamek lok. JT42CWR (Class) P górny DL-O 17 058-02
zamek lok. JT42CWR(Class)L dolny DL-O 17 060-01
zamek lok. JT42CWR(Class)P dolny DL-O 1706002
zamek lok. M62 - naprawa
zamek lok.Class P dolny - patent (bez wkładki)
zamek lok.Class typ II LEWY DL-O 17 059-00PULL
zamek lok.Class typ II LEWY DL-O 17 059-01PUSH
zamek lok.Class typ II PRAWY DL-O 17 059-02PULL
zamek lok.Class typ II PRAWY DL-O 17 059-03PUSH
zamek M22/D3
zamek M22/Kw8
zamek M22SD30-KOLEJ-18-CR-L

zamek M22SD30-KOLEJ-18-CR-P
zamek M22-T9-18-Ni
zamek na klucz lewy ZN-86/MPC/07/03041
zamek na klucz prawy ZN-86/MPC/07/03041
zamek na klucz ZN-86/MPC/07/03041 lewy-prz. służb.
zamek na kwadrat szynobus
zamek nawierzchniowy
zamek okna przesuwnego
zamek okna wag. 111A
zamek okna wagonu wąskotorowego lewy
zamek okna wagonu wąskotorowego prawy
zamek okna WC lewy 111A DL-O 15 000-00
zamek okna WC prawy 111A DL-O 15 000-00
zamek okna WL lewy - regeneracja
zamek okna WL prawy - regeneracja
zamek okna z zamknięciem na kwadrat
zamek oszczędnościowy
zamek płaski blokady drzwi - regeneracja
zamek przedziałowy wag. niemieckiego DL-17-048-01
zamek ryglowy drzwi wejściow. 5B1712-1-0
zamek ryglowy drzwi zewn.prz.służb. DL-O 16 050-01
zamek skrzyni akumulatorowej lok.ST44 DL-04-014-00
zamek szafki lustrzanej WC typ A DL-O 14 019-00
zamek szafki lustrzanej WC typ B DL-O 14 019-02
zamek szafki szczytowej wagonu os.DL-O 04 010-04
zamek szafkowy (do klucza piórkowego)
zamek szafy na długi klucz
zamek szafy WW
zamek wagonu osobowego C128
zamek WC komplet
zamek WC lewy kompletny
zamek WC lewy (nowy typ)
zamek WC prawy kompletny
zamek WC prawy (nowy typ)
Zamek wewn.kab.masz.EN57 AKW i AL DL-17-056-01
zamek wewnętrzny lewy ST44 DL-17-072-01
zamek wewnętrzny prawy ST44 DL-17-072-02
zamek wierzchni LOB TB 51
zamek wózka WN15/W10 - naprawa poszerzona
Zamek wpuszcz.do drzwi kab.SPOT na klucz DL1708000
Zamek wpuszcz.z wkł.patent. do EZT DL1708100
zamek wpuszczany Z081 72/50 Jania
zamek zacisk. o regul. wys. języczka K0531.18321
zamek zewn. lewy z wkł.patent. ST44 DL-17-072-21
zamek zewn. prawy z wkł.patent. ST44 DL-17-072-22
zamek zewnętrzny lewy ST44 DL-17-072-11
zamek zewnętrzny prawy ST44 DL-17-072-12
zamek/układ z blok. elektromag.lewy DL-O 17 015-00
zamek/układ z blok.elektrom.bez klamki DLO1701550L
zamek/układ z blok.elektrom.bez klamki DLO1701550P

zamek/układ z blok.elektromag.prawy DL-O 17 015-00
zamek4E1606-1-0 lokEU07 prawy
zamknięcie drzwi przedziałowych wag.os.
zamknięcie klapy bocznej wózka siln. Szynobus
zamknięcie okna (uchwyt i zaczep)
zamknięcie okna (uchwyt i zaczep) DL-O 15 001-00
zamknięcie okna wag.- lewe DL-O 15 000-01 trójkątD
zamknięcie okna wag.- lewe DL-O 15 000-01 trójkątH
zamknięcie okna wag.- prawe DL-O 15 000-02trójkątD
zamknięcie okna wag.- prawe DL-O 15 000-02trójkątH
zamknięcie okna wag.L- DL-O 15 000-01 kwadr.kl.dół
zamknięcie okna wag.L- DL-O15 000-01 kwadr.kl.góra
zamknięcie okna wag.P- DL-O 15 000-02 kwadr.kl.dół
zamknięcie okna wag.P- DL-O15 000-02 kwadr.kl.góra
zamknięcie piasecznicy DL-12-025-00
ZAMKNIĘCIE WŁAZU SUFITOWEGO, RYS. 111AROW 041010-1
zapadka blokady drzwi automatycznychDL-O 17 043-00
zapadka rygla lewa
zapadka rygla prawa
zasilacz do AWO-2
zasilacz do diod LED
zasilacz FBC 24-40-2x15
zasilacz K14 - naprawa
zasilacz PH2003-2480 do klimatyzatora HVAC5401
Zasuwka drzwiczek szafy 40mm
zasuwka meblowa prosta ocynk
zasuwka zamka WC
zaślepka owalna ZPOW 20x38 kolor biały
zatrzask blok położ. drz.suw przedz.DL-O 16 030-00
zatrzask do drzwi typ A komplet DL-O 17 001-00
zatrzask drzwi przedział. SPR.WEWNDL-O17035-02
zatrzask drzwi przedział. wag.os. DL-O 17 035-00
zatrzask drzwi przedział.BLASZKA MOC. DL-O17035-03
zatrzask drzwi przedział.SPR.ZEWNDL-O 17 035-01
zatrzask drzwi przedziałowych DL-O 17 002
zatrzask drzwi przedziałowych DL-O 17 002-00
zatrzask drzwi przedziałowych DL-O 17 002-03
Zatrzask drzwi przedziałowych Z2B
Zatrzask-blokada drzwi DL-16 073 00-prototyp
zatyczka do zbiornika na mydło w płynie NSU11
zatyczka zabezpiecz.sworzeń rys. 19MN 070800-1-03
zawiaqs ocynk 70/58 1,5mm
zawias 3.ST20.005 stal ocynkowana
zawias 3.ST95.001 stal ocynkowana
zawias 5 PA
zawias 956 3x3 nikiel 76x76
zawias chrom błyszczący szarmierka 'Pesa"
zawias drzwi bocznych lewy DL-O 16 010-01
zawias drzwi bocznych prawy DL-O 16 010-02
zawias drzwi przedziałowy z kątownikiem

zawias drzwi wahadłowych DL-O 16 009-00
zawias drzwi WC 76x76 DL-16-013-01
zawias drzwi wc wagonu osobowego Dl-16-013-00
zawias drzwi wejśc. łam. B DL-O 16 011-02L 25mm
zawias drzwi wejśc. łam. B DL-O 16 011-02P 25mm
zawias drzwi wejśc. łam. typ A DL-O 16 011-01P28mm
zawias drzwi wejśc.łam. typ A DL-O 16 011-01L28mm
zawias górny lewy 5ZL320506-1-00
zawias górny pantografu AKP4E rys.I N-3722
zawias górny pantografu AKP4E rys.II N-3723
zawias górny prawy 5ZL3205-5-1-00
zawias II 5ZL320600-1-02
zawias III
zawias III 5ZL320600-1-03
zawias III do pantografu AKP-4 N-3750
zawias klapy 4-otworowy
zawias klapy 5-otworowy
zawias klapy drzwi wejś
zawias klapy sufitowej DL-O 13 035-00
zawias klapy sufitowej wg.wzoru
zawias meblowy
zawias mosiężny niklowany 3x3 76x76
zawias niklowany - naprawa
zawias odchylny (Mignon)
zawias osłony przeciwsłon. ET22 DL-O 25 002-04
zawias osłony przeciwsłonecznej lok. - naprawa
Zawias osłony stopnia drzwi wejść. DL-O 17 040-00H
zawias pleciony
zawias skrzyni akumulatorowej BR232
zawias stolika dużego wag.osob.
zawias stolika małego wag.osob.
zawias stolika oparcia siedzenia L DL-O 13 017-12
zawias stolika oparcia siedzenia P DL-O 13 017-12
zawias taśmowy dł. 1,7mb
zawias taśmowy gr.1,5mm/szer.40/dl.2000
zawias taśmowy gr.1mm/szer.30/dł.2000 nierdz.
zawieszenie drzwi ED - lewe
zawieszenie drzwi ED - prawe
Zawieszenie drzwi międzyprzedział. DL-16-046-00
Zawieszenie drzwi przedz. wagonu os. DL-16-047-00
zawleczka 1,6x12
zawleczka 10x100
zawleczka 13
zawleczka 2,5x20
zawleczka 4x63
zawleczka 5x71
zawleczka 6,3x125
zawleczka 8x100
Zawleczka ocynk 10*140 mm szt.
zawleczka sprężysta fi 3,6x68 rys.104E081100-5-02

zawleczka sprężysta pojedyncza 2 ZN
zawleczka zabezpieczająca X110506-1-13
zawor elektropneumatyczny EV5 110V
zaworek do cewki elektropneumatycznej
zaworek górny H9E2A-5AZ
zaworek H14 E1-100a-z
zaworek H14 E1-119a-z
zaworek H14 E1-179-z
zaworek H14 E1-19z
zaworek H14 E1-59B2
zaworek H14 E1-59b-z
zaworek H14 E1-61a2
zaworek H14 E1-61az
zaworek H14 E1-63a2
zaworek H14 E1-63a-z kompletny
zaworek H14 E1-96a-z kompletny
zaworek H14 E5-4
zaworek H14E1-59Bz
zaworek H1E1A-10-Z kpl
zaworek H1E5-30z
zaworek H1E5-77
zaworek kompletny H1e5-30-z
zaworek kompletny H9E2-5a-z
zaworek kpl.H1E4a-153a-z
zaworek środkowy H9E2-11
zaworek zbiornika na mydło w płynie NSU11
zawór 3/2 G1/8" mono NZ wyspowy powrót sprężyną
zawór 5/2 G1/4" ster.rolką MAC Valves
zawór akermana - naprawa
zawór bezpieczeństwa 0,4 Mpa
zawór bezpieczeństwa 0,5 Mpa
zawór bezpieczeństwa 0,8 Mpa
zawór bezpieczeństwa 0,85 Mpa
zawór bezpieczeństwa 0,9 Mpa (H1501a)
zawór bezpieczeństwa 1MP
zawór bezpieczeństwa H1501a
zawór bezpieczeństwa sprężarki lok. TEM2
zawór bezpieczeństwa ZB/II
zawór bezpieczeństwa ZBI/II 171-14-000 11bar
Zawór biegu jałowego - naprawa
zawór biegu luzem H1207
zawór biegu luzem H1208
zawór biegu luzem sprężarki lok. TEM2
zawór blokady MFH-3-1/8
zawór czuwaka 0,5Mpa H1503B
zawór dodatkowy maszynisty H1405
zawór dodatkowy maszynisty H14E6
zawór DTE 3/2
zawór elektroenergetyczny stycznika WW3V3 75V
Zawór elektromagnetyczny sedesu EV210B

Zawór elektromagnetyczny umywalki EV210B
Zawór elektropn.dł. REG 275-D DL-O 30 024-03 110V
Zawór elektropn.długi REG 275-D DL-O 30 024-03 24V
zawór elektropneum. 1001-DL 110V DL-O 30 024-02
zawór elektropneum. 1001-DL 24V DL-O 30 024-01
zawór elektropneum. 1001-DL 48V DL-O 30 024-04
zawór elektropneum. 1101-DL 110V DL-O 30 024-06
zawór elektropneum. 1101-DL 48V DL-O 30 024-06
zawór elektropneum. 4045 230V
zawór elektropneum. 4045- 48V
zawór elektropneum. 4045-DL 110V DL-O 30 024-10
zawór elektropneum. 4045-DL 24V DL-O 30 024-10
Zawór elektropneum. długi 275-D DL-O 30 024-03 24V
zawór elektropneum. długi275-D DL-O 30 024-03 110V
zawór elektropneum. ZPP-DL 230V DL-O 30 024-15
zawór elektropneum.drzwi Bdhpumn DL-O 30 024-20
zawór elektropneum.ster.drzwi typu IFE DL5500100
zawór elektropneuma. EV5-H9E2a-5AZ zaworek górny
zawór elektropneumatyczny 1001-DL/F 75V
Zawór elektropneumatyczny 110V - naprawa
Zawór elektropneumatyczny 24V - naprawa
Zawór elektropneumatyczny DL-O 30 024-00
zawór elektropneumatyczny EV 30 naprawa
zawór elektropneumatyczny EV30 24V
zawór elektropneumatyczny EV5 - naprawa
zawór elektropneumatyczny EV5 110V H9E2a
zawór elektropneumatyczny EV5 110V z podstawą
zawór elektropneumatyczny EV5 24V DL
zawór elektropneumatyczny EV5 48V
zawór elektropneumatyczny EV5c 24V
zawór elektropneumatyczny H908a
zawór elektropneumatyczny H908a - naprawa
Zawór elektropneumatyczny PMVG/63 - naprawa
zawór elektropneumatyczny ZPC-110
zawór ELZ 2001
zawór główny maszynisty
zawór główny SEMVAC 34095 do WC
zawór główny SEMVAC 34098 do WC
Zawór H-3-1/4B awaryjnego otwier. drzwi - naprawa
zawór H-3-1/4B awaryjnego otwierania drzwi
zawór hamulca autobusu szynowego - naprawa
Zawór hamulcowy typ Knorr - naprawa
zawór krańcowy
zawór kulowy 1"
zawór kulowy 1/2"
zawór kulowy 3/4"
zawór kulowy 3/8"
zawór kurka końcowego H4h25aL
zawór kurka końcowego H4h25aP
zawór nagłego hamowania - naprawa

zawór obejściowy 773-08-000
zawór odcinający 1/2"
zawór odcinający H5W2a
zawór odwadniający automatyczny
zawór odwadniający H5W2
zawór odwadniający H5W2a
zawór pantografu 12.024-SO
zawór pantografu 3JW60 12.024-VO
zawór pantografu AKP 5ZL 320400-4-44
Zawór pneumatyczny drzwi - naprawa
zawór redukcyjny H-1802
zawór ręcznie sterowany H-3-1/4B
zawór rozrządczy LST1
Zawór rozrządczy typ Orlikon - naprawa
zawór ssąco tłoczący sprężarki pomocniczej
zawór ssąco tłoczący sprężarki pomocniczej
zawór ssący DV.12.024-SO
zawór ssący sprężarki CM 38 EZT
zawór ssący sprężarki I st.30.094/5SL
zawór ssący sprężarki II st.20.046/6-SO A50
zawór syreny H-5/3-1/4 seria N902, 2-10 bar
zawór syreny H604
zawór syreny H608
zawór tłoczący A8C22 60041-71
zawór tłoczący DV.12.024-VO
zawór tłoczący fi 100, I stopnia A50
zawór tłoczący fi 51, II stopień A50
zawór tłoczący sprężarki CM 38
zawór tłoczny sprężarki I st.30.094/2VL
zawór tłoczny sprężarki II st. 20.046/3-VO
Zawór trójdrożny WC DL-O 14 008-00
zawór urządzenia przecwpoślizgowego H12E2
zawór UW 061 - regeneracja
zawór UW 061 - regeneracja z uzup. elementów zaw.
zawór ważący - naprawa
Zawór WW-3 lok. - regeneracja
Zawór WW-3 lok.M62-3536 - regeneracja
Zawór WW-3 lok.ST44-2025 - regeneracja
zawór wylotowy SM42 8c22-27-155
zawór zasilający SM42 8c22-27-166
zawór zmieniacza siły hamowania (ważący) - naprawa
zawór zwrotny H 1611-1
zawór zwrotny H 1612-1
zawór zwrotny H 1614-11/4"
zawór zwrotny H1611 1/2"
zawór zwrotny H1611-3
zawór zwrotny H1612 1"
zawór zwrotny H1612 1/2"
zawór zwrotny H1612 11/2"
zawór zwrotny H1612 3/4"

zawór zwrotny H1612 5/4"
zawór zwrotny podwójny 3/4" H1618a
zawór zwrotny podwójny H1618-1
zawór zwrotny podwójny II H1618a 3/4" ALT.
zbiornik pomocniczy kompaktu WC (Evac)
zbiornik sprężonego powietrza poj. 75 l
zbiornik sprężonego powietrza poj.100 l
zbiornik sprężonego powietrza poj.125 l
zbiornik sprężonego powietrza poj.15 l
zbiornik sprężonego powietrza poj.150 l
zbiornik sprężonego powietrza poj.38 l
zbiornik sprężonego powietrza poj.57 l
zesp. styku z mocow. do kom. bezazbestowej
zesp. styku z mocow. do kom. bezazbestowej-naprawa
zespół elektromagnesu EL-DSpr 800 012300-1-00
zespół grzejny P-690
zespół izolatora W1
zespół izolatora W2
zespół KO3-4 - naprawa
zespół małego pantografu AKP4
zespół napędowy 185 010 012 L 110 VDC
zespół napędowy 185 020 012 R 110 VDC
zespół napędowy 186 020 011 L 110 VDC
zespół napędowy 186 020 011 R 110 VDC
zespół naprawczy sprężarki SK7 (uszcz. czoł.)
zespół ogrzewania - naprawa
zespół ramy górnej N-1133 z zawiasami
zespół rolkowo-kulowy LFR2202-10-2RSR-NA
zespół rożka odp.417998 DL-O 10 020-00-naprawa
zespół rożka SPG-400
zespół styku ruchom.z cewką SN-7U-3 Ł35814
zespół styku ruchom.z.cewką SN-7U-4 Ł35814
zespół styku ruchomego głównego - regeneracja
zespół styku ruchomego SPG400; wyk.2/2
zespół wsk. poziomu wody wyśw. wew. typ ENI-WPWW-zespół wsk. poziomu wody wyśw. zew. typ ENI-WPWZ-zespół wskaźnika poziomu wody- naprawa
zespół zawieszenia i usprężynowa. 5ZL3205000-2-00
zestaw ERL-10016/3
zębatka hamulca ręcznego
zintegrowany czujnik zespołu prędkości - naprawa
złącze AKZ-2
złącze do zasłon wagonu
złącze DS1020-16ST1D
złącze pneumatyczne
złącze pneumatyczne
złącze wtykowe QSM-M5-4
złączka 10mm2
złączka 10mm2 PE
złączka 12 torowa

złączka 4mm2 PE
złączka 6mm2 PE
złączka adapter G1/2-1/8
złączka AKZ DL-O 15 005-00
złączka AKZ - zestaw ze sprężyna i tulejką gumową
złączka gumowa do chłodnic ind.95
złączka przelotowa 3-przewodowa 4 mm WAGO
złączka redukcyjna sześciokątna M10-M8
złączka redukcyjna zew 1/2 cala zew 1/2 cala
złączka redukcyjna zew 3/4 cala wew 1/2 cala
Złączka wtykowa prosta M5 do węza 6 z gwintem zewn
zwierciadlo zaokrąglone rogi ZWP 360x480
zwierciadło LSZ-60.02 gr.3mm
zwora zaworu elektropneumatycznego typ A
zwora zaworu elektropneumatycznego typ B
zwora zaworu elektropneumatycznego typ C
źr.świa.single LED czerw.T13/4 MG 28 VAC/DC 7/14mA
źr.świa.single LED żółte T13/4 MG 28 VAC/DC 7/14mA
żarówka 110V 15W B22
żarówka 130V 15W B22
żarówka 24V 25W B22
żarówka 24V 40W
żarówka 24V 60W
żarówka B-22 100W/110V
żarówka B-22 100W/24V
żarówka B-22 15W/110V
żarówka B-22 25W/24V
żarówka B22 25W/60V
żarówka B-22 40W/110V
żarówka B-22 40W/24V
żarówka B22 60W/110V
żarówka Ba 15d 110V/8W
żarówka Ba 7s 24V
żarówka Ba 9S 24V 4W
żarówka Ba 9s 24V 50mA
żarówka Ba15S 24V 5W jednostykowa pomocnicza
żarówka Ba15S 24V21W jednoświatłowa
żarówka BL 24V/2W
żarówka H-3 24V 75/70W halog. PK 22 S
żarówka H4 24V 75/70W halog. P-43 t-38
żarówka halogen. H-1 55W 12V
żarówka halogen. H3 24V 70W
żarówka halogen. H-3 55W 12V
żarówka halogen. H-4 60/55W 12V
żarówka halogen. H-4 70/75W 24V
żarówka halogen. H-7 55W 12V
żarówka halogen. j-150W 78mm
żarówka mini Ba-15d 110V/10W
żarówka P28 100W/110V
żarówka R-2 24V/55/50W Refl.

żarówka rurkowa 24V/5W SV8.5
żarówka rurkowa 2-stronna trzonkowa 24V/5W S8
żarówka rurkowa 60V/3W SV8,5 11x39

