
Novo!
Agora 

também 
laqueado!

Compacto Retro-Rádio, 12 V
Com opção FM, interface
Bluetooth e MP3-compatível
com USB e cartões SD. Versão
com painel em preto/cromado,
para 12V. Mais curto que a ma-
ioria dos rádios, por isso, ideal
para espaços limitados. Rádio
FM com bastantes extras.
531817  59,-

...extremamente  
compacto!

Aceda a este 
anúcio através 
do código! 
Click and go!
Limora.com/
535780

O lobo em pele de cordeiro – metade do peso, o dobro do poder
• capacidade de carregar em ponto morto
• maior potência de alternador com menor resistência à rotação
•  mais potência no motor onde é necessária: nas rodas, e não  

no alternador
• A aparência original é mantida
•  A tecnologia ultra-moderna está escondida no interior da caixa, 

ao qual o novo controlador também está integrado. Os botões 
antigos podem ser mantidos para manter o aspecto e o toque 
original no seu clássico.

Por exemplo:
Kit de conversão C40 para os 
veículos com massa positiva,  
40 ampere: Jaguar MKII, MGA,
MGB, Mini, Spridget, Triumph,
Land Rover, Morris Minor
491267  398,-

C40

AC
Alfa Romeo
Aston 
Martin
Austin
Austin 
Healey

BMW
Ferrari
Ford
Jaguar
Lagonda
Lancia
Land Rover

Lotus
Mercedes 
Benz
MG
Mini
Morgan
Morris

Porsche
Reliant
Rolls Royce
Triumph
TVR
Volvo
VW

Espremedor/secador de toalhas
Remove efectivamente até 90%  
de húmidade. Ideal para toalhas, 
panos de couro, etc.Construção 
agradável e robusta em aço.  
Ajustável. Diâmetro do rolo: 
30cm.

Zincado brilhante
290337  198,-
Laqueado
535394  198,-

Sistema de ignição 123  
para Jaguar de 12 cilindros
Finalmente todas as vantagens de 
uma ignição electrónica para os 
12 cilindros! sem alterar o aspecto 
original.
• Sem contactos, sem condensador
• Equilibrio de ignição ao nível de F1
• Quaisquer pontos de ignição.
•  Curvas de ignição livremente 

programáveis
• Interface bluetooth

Ligue-nos e fique a saber se temos 
para o seu carro.
Tel. 00 49 26 83 97 99 0

Luz interior para  
Series Land Rover e Defender
362577  19,-

Motor de arranque  
- Versão chave de fendas
Austin Healey, Jaguar Mark I e II,  
E-Type Series 1, XJ6 2.8 Series,
Mk10 3.8, S-Type 3.4 e 3.8, 
durante anos apenas disponível 
como peça de troca/recondi-
cionada. Agora uma perfeita 
reprodução disponível:  
Mais potente e limpo de acordo 
com as nossas especificações. 
505044  349,-

O brexit está a chegar, poderá ser a sua última opurtunidade, aproveite:
Outra vez! Como a última vez, 
recebemos um contentor enorme 
de 40 pés, cheio de jantes de ra-
ios. Mais de 300 tipos diferentes 
de raios, Dunlop, Mws, total-
temnte acabadas e equilibradas, 
adaptadores para as jantes e 
também porcas hexagonais e de 
orelhas. Dê uma vista de olhos 
agora(ou mais tarde).

3 exemplos
5 x 15, 72 raios, curly hub, Jaguar 
E-Type Series 1 • Mark I • Mark II 
• S-Type • 420 • Daimler V8
213167 (XW455/C)  328,-

5 x 15, 72 raios
Austin Healey BN1-BJ8 • MGA 
• MGC
201870 (XW457C)  269,-

4,5 x 15, 60 raios
Austin Healey BN7 até BJ8 • MGA 
• MG-TD • MG-TF •  
TR2-4A • TR5/250
1595 (XW452/C)  238,-

A promoção é válida  
até acabar o stock 

Mais uma vez, preços es- 
peciais para mais de 300 
tipos de Dunlop/MWS 
jantes de raios, rodas 
completas e acessórios.
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Kit de conversão  
para Amortecedor 
telescópico
para o eixo dianteiro 
e traseiro. Completo 
Veículos com 4 amor-
tecedores de pressão 
a gás Bilstein
BJ8 últimas séries
326134  1.280,-

Transmissão de 5 velocidades especialmente desenvolvida com a  
redução de 0,8:1 na 5ª velocidade.
Único em termos de fiabilidade
e durabilidade. O kit de conver-
são encaixa-se exatamente no
local de transmissão original.
Contém: Disco de embreagem, 
bucha do virabrequim, veio de 
transmissão, kit de montagem e 

sensor do conta rotações.

Fornecido  
com adaptador  

para engrenagem 
original.

Land Rover Defender
Galvanizado, melhor que o original!

Modelo N.º Ref. PreÇo
L109 Série II e IIA  
(4 portas) 520407 4.588,-
109 (2 portas) Série III 520404
Defender 90 300 TDI a 
partir de VIN...XA159807 523324 4.998,-

Novo! Novo

Austin HealeyMGB e Sprite/Midget

Jaguar

Land Rover

Triumph

Mini

Novo

Mola de lâmina

Molas de lâmina para todos os 
clássicos britânicos
por exemplo MG: 
MGA 16898  95,-
MGB 1ªs séries 817  89,-
MGB últimas séries 12836  65,-

Espelho de corrida em aço inoxidável
polido, com base curva e cabeça redonda com vidro plano,
incl. material de fixação
par 492069  86,-
também em separado
esquerdo 532562  44,-
direito 320467  44,-

Kit de 
suspensão 
Bilstein

Veio de transmissão TR4A IRS, TR5/250, TR6 e Stag / Sedã
Perfeita transmissão de potência: 
sem estalar, sem articulão, sem 
peça de embate. Completo com 
unidade de rolamento de roda, 

versão reforçada com articula-
ções homogénias.
TR4A até TR6, 496667   490,-
Stag e sedã, 325183  490,-

Depósitos em chapa de aço, reproduções de alta qualidade
As dimensões e o design correspondem exactamente ao original. 
Usamos apenas chapa de alta qualidade, galvanizada em ambos 
os lados.
por exemplo para: Sprite/Midget 
210904 158,-
por exemplo para: MGB 
Roadster,MGB GT, MGB V8, MGC 
2144 158,-

Todos os depósitos são produ-
zidos conforme especificações 
originais, encontre online: 
Limora.com

Funciona também com 
outro tipo de carros

Novo!

E-Type 3.8 Série 1 506269
E-Type 4.2 Séries 1 e 2 506266
E-Type 5.3 V12 Série 3 509553
XK120, 140 e 150 506268

MGB GT 3518  65,-
por exemplo: Jaguar
MKII, DV8 208160  89,-
(imagem)
por exemplo: Austin Healey
BN4-BJ8 1ªs séries 204906  386,-
por exemplo Triumph:
Tr2-TR4 1ªs séries 1314  109,-
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