Purettuna useampi B-omega:
-94 2.5 V6 CD man. sedan (etukulma kolhaistu)
-94 MV6 aut. sedan.
-95 2.5 V6 CD. man. sedan
-95 2.0 16v GL man. sedan (kannentiivistevika)
-95 2.0 16v GL autom. sedan (konevika)
-96 2.5td GL man. farmari
-96 2.5 v6 aut. farmari (konehuone palanut)
-97 MV6 autom. sedan
-98 2.5 V6 CD man. farmari (sisusta palanut)
-98 2.0 8v man. farmari
-99 2.0 dti man. sedan (konehuone palanut)
-00 2.5td eleg. man. farmari
-00 2.0 dti classic man. sedan (loppuromu myyty)
-00 2.2 16v classic autom. farmari
-01 2.6 V6 elegance aut. sedan.
-01 2.6 V6 elegance aut. sedan.
-01 2.2 16v classic autom. farmari
Osaa löytyy esim:
Automaattilaatikoita:
-AR25 esim. 2.0 16v H: 300e
-AR25 loota 2.2 16v bensa. ajettu 170tkm, vm. -01 H: 360e
-AR25 loota 2.2 16v, ajettu 245tkm vm. –00 H: 320e
-AR25 loota Y26SE eli 2.6 V6 (pitempi 1. ja 2. vaihde) vm. -01 H: 350e
Manuaalilaatikoita:
-R25 laatikko (dti) 2kpl
-R25 laatikko (2.5 V6 ja 2.0 bensa) 3kpl Hintaa 120e/kpl

-Helmojen päätypalat H: 15e/kpl
-hinauslenkin luukkuja B1 puskureihin, löytyy uusia ja käytettyjä
-B2 kylkilistat H: 150e/sarja (puuttuu tällä hetkellä oikean etuoven lista)
-B2 peilit H: 85e/kpl
-Peräluukun ja konepellin kaasujousia joka malliin. H:10- 20e/kpl.
-CDR 2005 soitin, eli yhden levyn CD-soitin. Suomenkieliset käyttöohjeet löytyy. H: 70e
-Ajotietokoneen näyttö -94-97, hyvässä kunnossa. 2.5td ohjelma sisässä. H: 75e
Löytyy myös muutama huonompi.
-Vetokoukkuja:
-B2 sedan Kovil irroitettava
-B1/B2 farkku Kovil irroitettava
-B1 sedan Kovil irroitettava ja yksi kiinteä.
-farmariin tavaratilan suojaverho (hattuhylly) musta, sisältää päätypalat kiskoihin H: 60e
Kuva
-Y20DTH kone osina, toinen kokonaisena. Pumppu myyty
-X20XEV kone osina, löytyy vielä imusarja, johtosarja, laturi ja muuta osaa. Lohko ja kansi myyty.
-x25XE koneita osina tai kokonaisena.
-Y22XE kone, vielä kokonainen. Ylimääräinen puolapaketti, lambdat, pakosarja ym. löytyy myös.
-Y26SE täydellinen tekniikka automaattilaatikolla. Löytyy kaksikin kappaletta.

-V6 EGR:n haitariputki H: 10e
-V6 EGR:n haitariputken korvaussarja, eli tulpat molempiin päihin. Samalla lähtee EGR pois käytöstä. H: 10e

-Periä välityksillä 3.45, 3.70 ja 3.90 , lukottomia, hintaa 70-100e.
-Lukkoperä 3.7:1 esim. MV6 tai 2.5 V6 (Loppu tällä hetkellä)
-lukkoperä 4.22:1 2.6 V6 aut. tai 2.2 16v Hintaa 260e
Sekä pari avaamatonta perää vielä autoissa.

Alusta:
-Punaiset madallusjouset, 4 syl bensa sedaniin. H: 100e/sarja.
-Eibach jouset 6-syl sedan (tai 4-syl dieselit).
-vakiojousia eteen ja taakse, farmari/sedan H: 15-25e/kpl ja 50-80e sarja. Löytyy uudenkarheita ja enemmän käytettyjä.
-Iskareita löytyy GM/Sachs, KYB ym sedan ja farmari.
-esim. hyvät Sachs super touring kaasuiskarit:
eteen H: 60e/pari
farmariin taakse H: 50e/pari
sedaniin taakse H: 50e/pari
-Ohjaussimpukka-97 MV6, sopii myös 2.5v6 ja 2.5td. sähköisellä säädöllä, löytyy useampi H: 90e
-Ohjaussimpukka ilman sähkösäätöä. H: 70e
-taka-akselistoon: apurunkoja käy sedan ja farmari H: 25e
takatukivarret pyörännavalla, löytyy sedan/farmari H: 40e/kpl
vetoakselit H: 40e/kpl
-etuakselistoon: apurunko, etutolpat, kallistuksenvakaaja, tukivarret ym.
-V6 automaatin kardaani H: 50e
-2.0 automaatin kardaani H: 50e
-2.2 16v automaatin kardaani H: 70e
-V6 manuaalin kardaani vaatii ristikon vaihdon H: 30e
Sisusta:
Penkkejä:
Classic sisusta farmarista (löytyy myös sedaniin vastaava):
CD-mallin plyysipenkkejä 3 sarjaa sedan malliin –94-96 autoista, ovipahvitkin löytyy.
-automaattivaihteiston ohjausboksi MV6, numerot
Bosch 0 260 002 416
GM 96017873 H: 50e
-automaattivaihteisto ohjausboksi 2.0 16v H: 50e
-automaattivaihteiston ohjausboksi 2.2 16v -01 H: 80e
-automaattivaihteiston ohjausboksi 2.6 V6 -01 H: 80e
-automaatin vaihdekeppi, tummanharmaa (-01)
-automaatti-ilmastoinnin kojelaudan sisässä olevat osat (käyttöpaneelikin löytyy B2 ja B1 malliin)
-Airbagit: H: 40e kappale
-polkimet (automaatti ja manuaali)
-winter-nappi automaattiin.
-Sähköiset lasinnostimet, eteen ja taakse löytyy uutta ja vanhaa mallia H: 30e-40/kpl.
Aluvanteita useampi sarja.

YM. YM. Ja lisää tulossa Kysymällä selviää! eli kyselkää jos joku osa kiinnostaa.

