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Πασσατ Β6 Ρεπαιρ Μανυαλ
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ πασσατ β6 ρεπαιρ µανυαλ βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε περιοδ το σπενδ το γο το τηε εβοοκ χοµµενχεµεντ ασ ωιτη εασε ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ, ψου λικεωισε ρεαχη νοτ δισχοϖερ τηε νοτιχε πασσατ β6 ρεπαιρ µανυαλ τηατ ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ εντιρελψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, σιµιλαρ το ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ βε ασ α ρεσυλτ χερταινλψ εασψ το αχθυιρε ασ ωελλ ασ δοωνλοαδ λεαδ πασσατ β6 ρεπαιρ µανυαλ
Ιτ ωιλλ νοτ υνδερστανδ µανψ περιοδ ασ ωε ρυν βψ βεφορε. Ψου χαν ατταιν ιτ τηουγη αχχοµπλισηµεντ σοµετηινγ ελσε ατ ηουσε ανδ εϖεν ιν ψουρ ωορκπλαχε. χορρεσπονδινγλψ εασψ! Σο, αρε ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε φινδ τηε µονεψ φορ βελοω ασ ωελλ ασ ρεϖιεω πασσατ β6 ρεπαιρ µανυαλ ωηατ ψου λατερ το ρεαδ!
ςολκσωαγεν Πασσατ 2006 2007 2008 2009 2010 Ρεπαιρ Μανυαλ
ςολκσωαγεν Πασσατ 2006 2007 2008 2009 2010 Ρεπαιρ Μανυαλ βψ Μανυαλσ Φαχτορψ 5 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 41 σεχονδσ 14,304 ϖιεωσ Αλµοστ αλλ οφ τηε ςολκσωαγεν , Πασσατ , ϖεηιχλεσ ηαϖε σιµιλαρ , µανυαλ , φορ υσερσ. Ψου σηουλδ λοοκ ατ φεατυρεσ ανδ βενεφιτσ ασσοχιατεδ
Φρεε Αυτο Ρεπαιρ Μανυαλσ Ονλινε, Νο ϑοκε
Φρεε Αυτο Ρεπαιρ Μανυαλσ Ονλινε, Νο ϑοκε βψ ΑυτοΕδυχατιον.χοµ 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 10 σεχονδσ 448,321 ϖιεωσ Υνφορτυνατελψ ΑυτοΖονε∋σ εξπεριµεντ ηασ ενδεδ. Τηε ρεαλιτψ ισ τηατ µανψ χαρ βρανδσ ωερε πυλλινγ τηειρ , ρεπαιρ , ινφορµατιον οφφ οφ
ςΩ Πασσατ Ηαψνεσ Ρεπαιρ Μανυαλ
ςΩ Πασσατ Ηαψνεσ Ρεπαιρ Μανυαλ βψ ΤΠΝ Τς 8 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 5 σεχονδσ 13,169 ϖιεωσ Φορ ανψ Αυτο ∆ιαγνοστιχ τοολσ ϕυστ ϖισιτ ηττπ://ωωω.διαγνοστιχ−ωορλδ.χοµ/
Τοπ 5 Προβλεµσ ςολκσωαγεν Πασσατ Σεδαν 1στ Γενερατιον (Νορτη Αµεριχα) 2012−19
Τοπ 5 Προβλεµσ ςολκσωαγεν Πασσατ Σεδαν 1στ Γενερατιον (Νορτη Αµεριχα) 2012−19 βψ 1Α Αυτο: Ρεπαιρ Τιπσ ∴υ0026 Σεχρετσ Ονλψ Μεχηανιχσ Κνοω 5 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 4 σεχονδσ 23,379 ϖιεωσ Τηεσε αρε τηε τοπ 5 προβλεµσ ωιτη τηε 1στ γενερατιον ςολκσωαγεν , Πασσατ , , αϖαιλαβλε ιν Νορτη Αµεριχα ασ µοδελ ψεαρσ 2012 το
ςΩ Πασσατ Β6 Στεερινγ λοχκ φαυλτ φαιλυρε ρεπαιρ.
ςΩ Πασσατ Β6 Στεερινγ λοχκ φαυλτ φαιλυρε ρεπαιρ. βψ ΛΜ Αυτο Ρεπαιρσ 4 ψεαρσ αγο 19 µινυτεσ 157,760 ϖιεωσ Ηι Ιν τηισ ϖιδεο Ι τακε ψου τηρουγη τηε διαγνοσισ ανδ , ρεπαιρ , προχεσσ οφ α φαυλτψ 2006 ςΩ , Πασσατ Β6 , Στεερινγ λοχκ. ΝΟΤΕ ΤΗΑΤ ΤΗΕ
ςολκσωαγεν Πασσατ Χοµµον Προβλεµσ: 2005−2014 (Β6 ανδ Β7 ωιτη 3.6Λ ςΡ6, 2.0Τ, ανδ 4−Μοτιον)
ςολκσωαγεν Πασσατ Χοµµον Προβλεµσ: 2005−2014 (Β6 ανδ Β7 ωιτη 3.6Λ ςΡ6, 2.0Τ, ανδ 4−Μοτιον) βψ ΧασηεδΟυτΧαρσ 1 ψεαρ αγο 13 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 52,648 ϖιεωσ Αρε ψου λοοκινγ το βυψ α υσεδ ςολκσωαγεν , Πασσατ , , οφ µοδελ ψεαρσ 2005−2015? ∆ο ψου οων ονε ανδ ωαντ το κνοω ωηατ ωιλλ γο
Ηοω το ρεπλαχε ΧΑΜΒΕΛΤ (τιµινγ βελτ) ανδ ωατερ πυµπ ςΩ Πασσατ Β6 2.0τδι Π∆ ενγινε
Ηοω το ρεπλαχε ΧΑΜΒΕΛΤ (τιµινγ βελτ) ανδ ωατερ πυµπ ςΩ Πασσατ Β6 2.0τδι Π∆ ενγινε βψ ΩηεελσΑνδΜοτορσ 3 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 37 µινυτεσ 217,873 ϖιεωσ ςερψ δεταιλεδ ϖιδεο, στεπ βψ στεπ ινστρυχτιονσ ηοω το ρεπλαχε τιµινγ βελτ ανδ ωατερ πυµπ ςΩ , Πασσατ Β6 , 2.0τδι Π∆ ενγινε. Ηερε αρε
ςΩ Πασσατ β6 2006 2.0 φσι αυτο σερϖιχε γυιδε
ςΩ Πασσατ β6 2006 2.0 φσι αυτο σερϖιχε γυιδε βψ ∆αρινγΒεεφχακε 9 µοντησ αγο 23 µινυτεσ 2,467 ϖιεωσ οιλ, οιλ φιλτερ χηανγε, χηεχκινγ τηε αιρ φιλτερ χονδιτιον, τοππινγ υπ σχρεεν ωαση φλυιδ, χηεχκινγ τηε χοολαντ λεϖελ ανδ αντιφρεεζε
Βυψινγ α υσεδ ςολκσωαγεν Πασσατ (Β6, Β7) − 2005−2014, Βυψινγ αδϖιχε ωιτη Χοµµον Ισσυεσ
Βυψινγ α υσεδ ςολκσωαγεν Πασσατ (Β6, Β7) − 2005−2014, Βυψινγ αδϖιχε ωιτη Χοµµον Ισσυεσ βψ διφφερεντ χαρ ρεϖιεω 3 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 3 σεχονδσ 119,782 ϖιεωσ Ωηατ ισ τηε βεστ ενγινε, ηοω γοοδ ισ τηισ χαρ, ωηατ αρε τηε χοµµον προβλεµσ ωιτη τηεσε χαρσ? Ωηατ αρε τηε µοστ υνρελιαβλε
Εµεργενχψ Μανυαλ Φυελ ∆οορ Ρελεασε ςΩ ϑεττα Γολφ Πασσατ ΜΚ5 ΜΚς 2006 − 2010
Εµεργενχψ Μανυαλ Φυελ ∆οορ Ρελεασε ςΩ ϑεττα Γολφ Πασσατ ΜΚ5 ΜΚς 2006 − 2010 βψ Ριχκσ∆ΙΨ 8 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 35 σεχονδσ 169,487 ϖιεωσ ∆ΙΨ ςιδεο ον λοχατινγ ανδ µανυαλλψ οπενινγ τηε φυελ δοορ ον α , ςΩ ϑεττα , ΜΚ5 Μοδελ Ψεαρ , 2006 , , γοοδ φορ 2005.5, 2007, 2008,
ςΩ Πασσατ παρκινγ βρακε φαυλτ σεε οωνερσ µανυαλ
ςΩ Πασσατ παρκινγ βρακε φαυλτ σεε οωνερσ µανυαλ βψ Μιχηαελ Τηε Εντρεπρενευρ 5 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 13 σεχονδσ 118,201 ϖιεωσ Αυτελ ΜΣ300 Υνιϖερσαλ ΟΒ∆2 Σχαννερ Χαρ Χοδε Ρεαδερ, Τυρν Οφφ Χηεχκ Ενγινε Λιγητ, Ρεαδ ∴υ0026 Ερασε Φαυλτ Χοδεσ, Χηεχκ
3 πλαχεσ ωηερε ψου χαν φινδ ενγινε χοδε ον ςΩ Γολφ Μκ4, Μκ5, Βορα, ϑεττα, Πασσατ
3 πλαχεσ ωηερε ψου χαν φινδ ενγινε χοδε ον ςΩ Γολφ Μκ4, Μκ5, Βορα, ϑεττα, Πασσατ βψ ΤΥΤΟΡΙΑΛΕ ΑΥΤΟ 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 34 σεχονδσ 68,536 ϖιεωσ Τηερε αρε τηρεε πλαχεσ ωηερε ψου χαν φινδ ενγινε χοδε ον ψουρ , ςΩ , Γολφ Μκ4, Μκ5, Βορα, , ϑεττα , , , Πασσατ , , Πολο, Αυδι Α3,, Σκοδα
Ι ϑυστ Φουνδ τηε Ωορστ Νεω Χαρ Εϖερ Μαδε
Ι ϑυστ Φουνδ τηε Ωορστ Νεω Χαρ Εϖερ Μαδε βψ Σχοττψ Κιλµερ 7 µοντησ αγο 10 µινυτεσ, 21 σεχονδσ 462,416 ϖιεωσ Ωορστ νεω χαρσ το βυψ. Ι ϑυστ Φουνδ τηε Ωορστ Νεω Χαρ Εϖερ Μαδε, ∆ΙΨ ανδ χαρ ρεϖιεω Σχοττψ Κιλµερ. Τηε ωορστ χαρ, τρυχκ ορ ΣΥς
ΒΛ−1718 − Πρζεταχζαρκα ∆ο Ταρχζ Ηαµυλχοωψχη
ΒΛ−1718 − Πρζεταχζαρκα ∆ο Ταρχζ Ηαµυλχοωψχη βψ Υνι−Τρολ 1 ψεαρ αγο 8 µινυτεσ, 24 σεχονδσ 1,903,661 ϖιεωσ Πρζεταχζανιε ταρχζ να σαµοχηοδζιε ϕεστ ζαλεχαν? φορµ? στοσοωανια υρζ?δζενια, δαϕε ζδεχψδοωανιε λεπσζε εφεκτψ ζ υωαγι να
Βυψινγ αδϖιχε ςολκσωαγεν Πασσατ (Β7) 2010−2013, Χοµµον Ισσυεσ, Ενγινεσ, Ινσπεχτιον
Βυψινγ αδϖιχε ςολκσωαγεν Πασσατ (Β7) 2010−2013, Χοµµον Ισσυεσ, Ενγινεσ, Ινσπεχτιον βψ ΕΕΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝΣΚΛΒ 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 20 σεχονδσ 81,778 ϖιεωσ Βυψινγ αδϖιχε ον α υσεδ ςολκσωαγεν , Πασσατ , . Τηε , Β6 , ωασ τηε σεϖεντη γενερατιον , Πασσατ , φροµ ςολκσωαγεν.
2006 ςολκσωαγεν Πασσατ 2.0 ΦΣΙ (150) ΠΟς ΤΕΣΤ ∆ΡΙςΕ
2006 ςολκσωαγεν Πασσατ 2.0 ΦΣΙ (150) ΠΟς ΤΕΣΤ ∆ΡΙςΕ βψ ΜεγαΡετρ 2 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 53 σεχονδσ 177,047 ϖιεωσ 2006 , ςολκσωαγεν , Πασσατ , 2.0 ΦΣΙ (150) ΠΟς ΤΕΣΤ ∆ΡΙςΕ ???? ??????!!!=) ???? ????? ???????. ????? ? ?????? ?????? ?????
Αυδι Α4 Β6 1.8τ ΒΦΒ θυαττρο Ποπ ∴υ0026 Βανγσ
Αυδι Α4 Β6 1.8τ ΒΦΒ θυαττρο Ποπ ∴υ0026 Βανγσ βψ Ματευσζ ϑασι?σκι 1 ψεαρ αγο 19 σεχονδσ 2,142 ϖιεωσ
Ηοω Το Φινδ Αχχυρατε Χαρ Ρεπαιρ Ινφορµατιον
Ηοω Το Φινδ Αχχυρατε Χαρ Ρεπαιρ Ινφορµατιον βψ Σχοττψ Κιλµερ 7 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 13 σεχονδσ 57,977 ϖιεωσ Σχοττψ Κιλµερ, µεχηανιχ φορ τηε λαστ 46 ψεαρσ, σηοωσ ηοω ψου χαν αχχεσσ αχχυρατε ινχισιϖε χαρ , ρεπαιρ , ινφορµατιον ον τηε ιντερνετ.
ςΩ Πασσατ ςαριαντ Β6 2007 2.0Τ∆Ι 125κΩ (170ΗΠ) ΠΟς ∆ριϖε 4Κ
ςΩ Πασσατ ςαριαντ Β6 2007 2.0Τ∆Ι 125κΩ (170ΗΠ) ΠΟς ∆ριϖε 4Κ βψ Γοϕτεκ 2 ψεαρσ αγο 9 µινυτεσ, 21 σεχονδσ 332,674 ϖιεωσ
Οπενινγ α ςΩ ςολκσωαγεν ωιτη νο ϖισιβλε κεψ βαρρελ
Οπενινγ α ςΩ ςολκσωαγεν ωιτη νο ϖισιβλε κεψ βαρρελ βψ ςΩΓενυινεΠαρτσ 7 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 57 σεχονδσ 4,535,792 ϖιεωσ Σοµετιµεσ τηε κεψ βαρρελ ισ ηιδδεν ον α ςολκσωαγεν δοορ ανδ ιφ ψουρ ϖεηιχλε βαττερψ ισ φλατ ορ τηε ρεµοτε ισν∋τ ωορκινγ ψου∋λλ νεεδ
ςΩ 2.0 Τ∆Ι ∆ΠΦ ΒΛΟΧΚΕ∆ ? ∗∗ ΘΥΙΧΚ ΑΝ∆ ΕΑΣΨ ΤΙΠΣ ΤΟ ΑςΟΙ∆ ∆ΠΦ ΒΛΟΧΚΙΝΓ ∴∀∴∀ ΤΗΕΣΕ ΤΙΠΣ ΩΙΛΛ ΗΕΛΠ.
ςΩ 2.0 Τ∆Ι ∆ΠΦ ΒΛΟΧΚΕ∆ ? ∗∗ ΘΥΙΧΚ ΑΝ∆ ΕΑΣΨ ΤΙΠΣ ΤΟ ΑςΟΙ∆ ∆ΠΦ ΒΛΟΧΚΙΝΓ ∴∀∴∀ ΤΗΕΣΕ ΤΙΠΣ ΩΙΛΛ ΗΕΛΠ. βψ ςολκσ Ωορκσηοπ 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 46 σεχονδσ 78,417 ϖιεωσ Εϖερψ ωεεκ ωε γετ µανψ χαρσ ιν τηε , σηοπ , ωιτη διεσελ παρτιχυλατε προβλεµσ ( ∆ΠΦ ) σο ι τηουγη ιδ µακε α συπερ θυιχκ ϖιδεο το
ςΩ 2.0 Νο Οιλ Πρεσσυρε Φιξ/Τιπσ Οιλ Παν Ανδ Πυµπ, Οιλ Λιγητ Ον
ςΩ 2.0 Νο Οιλ Πρεσσυρε Φιξ/Τιπσ Οιλ Παν Ανδ Πυµπ, Οιλ Λιγητ Ον βψ ϑαµιεϑονεσ ΤηεΧαρΜαν 5 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 15 σεχονδσ 299,357 ϖιεωσ ςΩ , 2.0 Νο Οιλ Πρεσσυρε Φιξ/Τιπσ Οιλ Παν Ανδ Πυµπ, Οιλ Λιγητ Ον Πλεασε , Σηοπ , ανδ σεε αλλ Τηε Χαρ Μανσ Φαϖοριτε Προδυχτσ
ςΩ Πασσατ Β6 2005−2010 Φιττινγ Νεω σηοχκ αβσορβερ : Γυιδε ον Ηοω Το Ρεπλαχε Ρεαρ Στρυτσ
ςΩ Πασσατ Β6 2005−2010 Φιττινγ Νεω σηοχκ αβσορβερ : Γυιδε ον Ηοω Το Ρεπλαχε Ρεαρ Στρυτσ βψ ΑϑςΩ 5 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 43 σεχονδσ 35,211 ϖιεωσ Ηοω το ρεµοϖε ανδ φιτ α νεω σηοχκ αβσορβερ, βυµπ στοπ ανδ τοπ µουντ το α ςΩ , Πασσατ Β6 , µοδελ. Ψου∋λλ νεεδ α 21µµ σπαννερ
ςολκσωαγεν Τιγυαν Φαχτορψ Ρεπαιρ Μανυαλ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ςολκσωαγεν Τιγυαν Φαχτορψ Ρεπαιρ Μανυαλ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 βψ Μανυαλσ Φαχτορψ 5 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 8,774 ϖιεωσ ςολκσωαγεν Τιγυαν (2008 −2014) [5Ν,5Ν1,5Ν2] , Ρεπαιρ Μανυαλ , Ονλινε! ςολκσωαγεν Τιγυαν ισ αν ιµπρεσσιϖε σεριεσ βψ τηε
Αυδι Α4 Β6 Θυαττρο Φροντ Αξλε Ρεπαιρ Χοµπλετε Ωαλκτηρουγη Γυιδε
Αυδι Α4 Β6 Θυαττρο Φροντ Αξλε Ρεπαιρ Χοµπλετε Ωαλκτηρουγη Γυιδε βψ ∆ΙΨ Σχηοολ 1 ψεαρ αγο 50 µινυτεσ 249 ϖιεωσ Ιφ ψου ηαϖε αν Αυδι Α4 , Β6 , ωιτη ωορν ουτ Χς Βοοτσ (φροντ αξλε) ανδ ψου ωαντ το , ρεπαιρ , ιτ ψουρσελφ ον τηε χηεαπ, τηισ ισ τηε χοµπλετε
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Ηοω το ρεπλαχε Χς βοοτ ορ Χς ϕοιντ − ςΩ, Αυδι, Σκοδα, Σεατ
Ηοω το ρεπλαχε Χς βοοτ ορ Χς ϕοιντ − ςΩ, Αυδι, Σκοδα, Σεατ βψ Χαρσ Γυιδε ∆ΙΨ 1 ψεαρ αγο 10 µινυτεσ, 56 σεχονδσ 79,349 ϖιεωσ Ηοω το ρεπλαχε Χς βοοτ ορ Χς ϕοιντ ιν , ςΩ , , Αυδι, Σκοδα, Σεατ. Χαρσ , γυιδε , ∆ΙΨ ασσυµεσ νο λιαβιλιτψ φορ προπερτψ δαµαγε ορ ινϕυρψ
Ηοω το χηανγε σερπεντινε βελτ / ϖ−ριββεδ βελτ ον ςΩ ΠΑΣΣΑΤ Β6 (3Χ5) [ΤΥΤΟΡΙΑΛ ΑΥΤΟ∆ΟΧ]
Ηοω το χηανγε σερπεντινε βελτ / ϖ−ριββεδ βελτ ον ςΩ ΠΑΣΣΑΤ Β6 (3Χ5) [ΤΥΤΟΡΙΑΛ ΑΥΤΟ∆ΟΧ] βψ αυτοδοχ.χο.υκ 1 ψεαρ αγο 4 µινυτεσ 3,277 ϖιεωσ Ηαϖε α λοοκ ατ οτηερ ϖιδεοσ ον ουρ χηαννελ: ? ςΩ χαρ , ρεπαιρ , τυτοριαλ ςΩ χαρ , ρεπαιρ , τυτοριαλ ? ςΩ , ΠΑΣΣΑΤ Β6 , χαρ , ρεπαιρ , τυτοριαλ
Ηοω το Ρεµοϖε ανδ ρεπλαχε τρανσµισσιον ∆ΣΓ ∆ΦΜ δυαλ µασσ φλψωηεελ ρεµοϖε ανδ ρεπλαχε Ρ ∴υ0026 Ρ Τ∆Ι ϖω
Ηοω το Ρεµοϖε ανδ ρεπλαχε τρανσµισσιον ∆ΣΓ ∆ΦΜ δυαλ µασσ φλψωηεελ ρεµοϖε ανδ ρεπλαχε Ρ ∴υ0026 Ρ Τ∆Ι ϖω βψ Μικε Φν Γαραγε 3 ψεαρσ αγο 46 µινυτεσ 71,755 ϖιεωσ βεστ δεαλ ον γοοδψεαρ αιρ ηοσε χηεχκ τηισ ουτ ηττπσ://αµζν.το/3β5χϑϖψ τηισ ισ α 2009 , ϕεττα , τδι σπορτωαγεν δσγ δυαλ µασσ φλψωηεελ
Βυψινγ αδϖιχε ςολκσωαγεν Πασσατ (Β6) 2005−2010, Χοµµον Ισσυεσ, Ενγινεσ, Ινσπεχτιον
Βυψινγ αδϖιχε ςολκσωαγεν Πασσατ (Β6) 2005−2010, Χοµµον Ισσυεσ, Ενγινεσ, Ινσπεχτιον βψ ΕΕΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝΣΚΛΒ 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 42 σεχονδσ 60,766 ϖιεωσ Βυψινγ αδϖιχε ον α υσεδ ςολκσωαγεν , Πασσατ , . Τηε , Β6 , ωασ τηε σιξτη γενερατιον , Πασσατ , φροµ ςολκσωαγεν.
Ηοω το ρεβυιλδ φροντ βρακε χαλιπερ − ςΩ Αυδι Σκοδα Σεατ − Νεω πιστον ανδ σεαλσ (ΧΟΜΠΛΕΤΕ ΓΥΙ∆Ε)
Ηοω το ρεβυιλδ φροντ βρακε χαλιπερ − ςΩ Αυδι Σκοδα Σεατ − Νεω πιστον ανδ σεαλσ (ΧΟΜΠΛΕΤΕ ΓΥΙ∆Ε) βψ Χαρσ Γυιδε ∆ΙΨ 1 ψεαρ αγο 14 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 1,707,626 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο ισ σηοωινγ ηοω ωε ρεβυιλδ φροντ βρακε χαλιπερ φροµ , ςΩ Πασσατ , . 57µµ πιστον διαµετερ. Μανψ σαµε χαλιπερσ ψου χαν
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