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Online katalogy 
náhradních dílů

Návod na vyhledávání náhradních 
dílů motorů SUBARU Robin

Na stránce distributora AMI CZ s.r.o.  
www.amicz.cz je možné bez potřeby 
vstupních hesel procházet katalogy 
náhradních dílů

Katalogy náhradních dílů motorů SUBARU Robin, čerpadel a 
elektrocentrál SUBARU Robin jsou automaticky aktualizovány 
výrobcem FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd.. U motorů SUBARU 
Robin lze snadno vyhledat potřebný katalog náhradních dílů 
dle výrobního čísla nebo typu/modelu motoru.

1. Klikněte na pole Katalogy 
náhradních dílů + Servisní zóna

* Servisní zóna je výhradně pro 
autorizované servisy SUBARU 
Industrial Power Products

2b.* Vyberte 
požadovanou 
možnost vyhledávání 
katalogů náhradních 
dílů dle typů strojů

2a. Vyberte 
požadovaný způsob 
vyhledávání katalogů 
motorů buď “ 
Dle modelu nebo  
Dle výrobního čísla
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Vyhledávání náhradních dílů podle:
A. TYPU / MODELU MOTORU nebo B. VÝROBNÍHO ČÍSLA

Klikněte na vámi požadovaný typ 
motoru SUBARU. Např. EX210

Zde jsou uvedeny jednotlivé 
katalogové listy, kde je možné 
zobrazovat jednotlivé stránky 
katalogu s objednacími čísly 
SUBARU Robin a to pouhým 
kliknutím na danou stránku.

V tabulce jsou uvedeny 
konkrétní díly dané 
specifikace motoru.  
POZOR – obrázek  
je jen orientační.  
Řiďte se tabulkou.

Kliknutím na tlačítko 
PDF je možné danou 
stránku vytisknout na 
vaší tiskárně anebo 
uložit v počítači.

Zadejte výrobní číslo motoru, 
které je vyraženo na patce 
motoru a poté klikněte na 
tlačítko ENTER.

Zobrazí se typy motorů s daným 
výrobním číslem. Klikněte na 
požadovaný typ motoru, který 
potřebujete zobrazit. Např. EX210

Klikněte na vámi požadovanou 
specifikaci motoru SUBARU.  
Např. EX21000021

Náhradní díly objednáte
přímo z našeho webu.
Více informací v letáku: Online ceník a objednávka
náhradních dílů SUBARU Robin.

Potřebujete pomoc
s vyhledáním náhradního dílu? 
Zavolejte přímo do našeho skladu:
tel.: 602 288 111


