
SALG AV DELER TIL CX 

 

NORSK CX KLUBB 

 

 

 

  
 

Deler til CX selges,   

Lagt ut den 13.04.2015  

 

 

Norsk CX  klubb har blitt kontaktet av Leif Flaten som har mange deler å selge til CX. Vi har i 

anledingen tilbudt oss å legge dette frem på klubbens nettsider på vegne av ham.  

 

Det er således Leif Flaten som er selger og som har ansvaret for bestillinger, oppgjør, leveranser og 

hva som hermed måtte stå i forbindelse.  

 

Ved kjøp/bestilling må henvedelse rettes til  

 

  Leif Flaten 

  Jonavn. 26, 5450 Sunde 

  Tlf:    534 72 386 / 918 34 005 
 

 

Se vareliste på neste side.  

Norsk CX klubb er kun forum for annonsen og har intet ansvar og skal heller ikke kontaktes i saken.  

 

 

Tegne medlemsskap ? 

Derimot setter Norsk CX klubb pris på, at eventuelle kjøpere som ikke er medlem av klubben, melder 

seg inn. Medlemsopplysninger finnes under denne linken:  

http://www.citroencx.no/CX-2014/3-LeClub/Membres/Medlemsskap.htm 

 

Klubbens eget lager:  

Videre vil klubben minne om klubbens eget store lager av deler, hvor vi håper å bli kontaktet dersom  

behov ikke tilfredsstilles fra herværende annonse.  



Motor og gearkasse 

 

1 stk. Sugediesel 86 mod. m/gearkasse 

1 stk. TRD Turbo 1 85 mod. m/gearkasse 

2 stk. høyre motorfeste 

1 stk. girstang m/stag/overføring 

 

 

Kjølesystem 

 

2 stk. Kjølevifter foran radiator 

1 stk. radiator m/ 2stk. vifter 

1 stk. vannpumpe 

2 stk. ekspansjonstanker hvit plast 

2 stk. ekspansjonstanker små svarte. 

1 stk. varmeapparat serie 2,  

div. slanger til varmeapparat 

 

 

Drivstoff og eksossystem 

 

2 stk. eksospotter (midtre/under) 

2 stk. eksospostter - bakre 

3 stk. fleksible eksosrør fra motor 

1 stk. framre oppheng for eksospotte 

1 stk. stropp for oppheng av drivstofftank (bensin) 

div klemmer til eksosanlegg 

 

 

Drivakslinger 

 

2 stk. sett høyre og venstre drivakslinger 

div. ytterledd og ikke-komplette drivakslinger 

 

 

Hydraulikk 

 

X stk. hydraulikkrør - lange og korte fra pumpe til hjulopheng bak 

X stk. gasskuler foran og bak - de fleste fylte 

X stk. slanger 

2 stk. tanker til hydraulikksystem 

2 stk. motorere til høydejustering 

X stk. høydekorrektører 

 

 

Bremsesystem 

 

2 stk. deksler for skivekjøling foran 

X stk. rør til bremsesystem 

 

 

Elektrisk 

 

3 stk. sett med frontlykter 



X stk. baklamper og innvendig lys 

1 stk. instrumentpanel serie 2 

1 stk. instrumentpanel serie 1 

X. stk. antall spel for vindusheiser og motorer 

X stk. gummideksler bak frontlykter 

2 stk. vinduspussermotor bak 

1 stk. midtkonsoll serie 2 

div. deler til frontpanel 

 

 

Hjuloppheng og styring 

 

1 stk. stab.stag foran 

3 sk. bærearmer med spnidel foran (nedre) 

2 bærearmer foran (øvre) 

1 tannstang 

X stk. opphengsyilindre foran og bak 

2 stk. deksel bak bremseskive bak 

 

 

Hjul 

 

1 sett piggdek Michelin 6 mm mønster  - alufelg 

1 sett piggdek Micheling 5 mm mønster - alufelg 

1 sett sommerdekk Michelin 4mm mønster - alufelg 

1 sett sommerdekk Michelin 3 mmmønster - alufelg 

2 stk. m/annet mønster 

 

 

Karosserideler+ inventar 

 

1 sett dører til Break 

1 sett framskjermer serie 1 85 mod. 

1 sett framskjermer serie 2 86 mod. 

1 stk. panser 85 mod 

1 stk. støtfanger serie 1 85 mod foran 

1 stk. støtfanger serie 2 86 mod foran 

1 stk. støtfanger serie 2 86 mod bak 

1 stk. underlag i bagasjerom 

1 stk. innvendig speil 

1 stk. utvendig speil serie 1 

1 stk. kmplett baksetet til stasjonsvogn (delt) 

1 sett innvendige paneler til dører 

div. deler til dashbrod seie 2 

2 stk. rammevanger (longerons) mellom fram-,og bakramme 

3 stk. grill (foran) 

X stk. gummiputer mellom karr. og ramme. 

 


