Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen klik dan hier.

Nieuwsbrief nummer 1 van 2017.
Beste klant,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van Marcel van de Ven van dit jaar met een aantal zeer interessante
nieuwtjes.
Het is de gebroeders Van de Ven in samenwerking met Ferry van Zandvoort gelukt om echt
superfraaie en gloednieuwe Solex carters te produceren uit zeer sterk, hoogwaardig aluminium.
Alle 'oude' spullen zijn 100% overzetbaar. Beide carters, die ook geschikt zijn voor de 24-uurs race,
worden geleverd met lager en keerring. Zie ook de publicatie in de "Bro mfi e ts"
Verder verscheen in het blad Kl a ssi e k e n te ch n i e k het artikel So l e x mo to r re vi se re n .

Deze nieuwe Solex carters zijn gemaakt van een hoge kwaliteit aluminium. Ze zijn geschikt voor
Solex OTO -2200 en voor de Solex-3800-5000

Aluminium Carter Solex 3800-5000

Aluminium Carter Solex OTO-2200

Race cilinderkop Solex met decompressieklep

Race cilinderkop Solex

Ei g e n fa b ri ca a t : Verschillende onderdelen van de Solex zijn in de handel niet meer te krijgen.
Deze worden nu door Marcel van de Ven In eigen beheer geproduceerd. In de webshop is bij deze
onderdelen bij de details van de productbeschrijving de opmerking “eigen fabricaat” weergegeven.

Heeft u mankementen aan uw Solex, Marcel helpt u verder. Of met de benodigde onderdelen of met
het repareren van uw Solex.
Bij Marcel staat de koffie altjd klaar. U bent van harte welkom.
Wel graag van te voren even bellen!
Tot ziens in Sevenum!
Met vriendelijke groet.
Va n d e Ve n So l e x verkoop en reparatie
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Wilt u zich afmelden klik dan hier.

