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CTM 009 MAN F7/ÖAF, ROMAN (EARLY)   Cena Kč 360,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 15,-  

Intended for / Určeno pro: Italeri No. 756  
Content : This set covers the early versions of MAN, ROMAN and ÖAF trucks from late 1960’s and early 70’s and is 

intended for Italeri kit No.756. The set contains two grille versions for MAN/ROMAN and ÖAF trucks, all the 

neccessary badges and lettering, the old type of dashboard, windscreen wipers, mudflaps and austrian marking for 

heavy vehicles 

 
Obsah:       Tato sada pokrývá rané verze kamionů MAN, ROMAN a ÖAF z konce šedesátých a počátku sedmdesátých 

let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje dva typy masek pro vozy MAN/ROMAN a ÖAF, všechny 

potřebné štítky a symboly, původní typ přístrojové desky, stěrače, zástěrky a rakouské štítky s označením těžkých 

vozidel (H, R, díly 10, 17). 

 

               

 



 

CTM 010  MAN F8/ ÖAF  (LATE) Cena Kč 360,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 15,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri No.756  
Content : This set covers the late versions of MAN and ÖAF trucks from late 1970’s and early 80’s and is intended for 

Italeri kit No.756. The set contains the grille for MAN and ÖAF trucks, all the neccessary badges and lettering, 

dashboard gauges, windscreen wipers, chassis catwalk, drive axle wheelhubs, exhaust heatshields and austrian 

marking for heavy vehicles 

 

Obsah:  Tato sada pokrývá pozdní verze kamionů MAN a ÖAF ze sedmdesátých a první poloviny 80.let a je určena pro 

stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy MAN / ÖAF, všechny potřebné štítky a symboly, přístrojový 

panel, stěrače, stupačkový plech za kabinu, náboje kol hnacích náprav, kryty výfuků a rakouské štítky s označením 

těžkých vozidel 

 
 

 



 

CTM 011   RÁBA   Cena Kč 300,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 13,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri No.756  
Content : This set covers Rába trucks built in Hungary under MAN license between early 1970’s and early 80’s and is 

intended for Italeri kit No.756. The set contains the grille for Rába trucks, all the neccessary badges and lettering, 

dashboard gauges, front and rear axle wheelhubs and windscreen wipers 

Obsah: Tato sada pokrývá kamiony Rába vyráběné v Maďarsku dle licence MAN mezi počátkem 70. a počátkem 80. 

let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy Rába, všechny potřebné štítky a symboly, 

přístrojový panel, náboje kol předních i zadních náprav a stěrače. 

             

 



 

CTM 012     ROMAN Cena Kč 270,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 11,-  
Intended for / Určeno pro: Italeri No. 756  
Content : This set covers Roman trucks built in Romania under MAN license between early 1970’s and early 80’s and 

is intended for Italeri kit No.756. The set contains the grille for ROMAN trucks, all the neccessary badges and 

lettering, old type of dashboard and windscreen wipers 

 

Obsah: Tato sada pokrývá kamiony ROMAN vyráběné v Rumunsku dle licence MAN mezi počátkem 70. a počátkem 

80. let a je určena pro stavebnici Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy ROMAN, všechny potřebné štítky a 
symboly, původní variantu přístrojové desky a stěrače 

 
 

             



 

CTM 013    SAVIEM SM Cena Kč 360,- 

Scale / měřítko: 1:24 Price € 15,-  
Intended for / Určeno pro: Italer No. 756  
Content : This set covers Saviem trucks built in France between early 1968 and 1978 and is intended for Italeri kit 

No.756. The set contains the grille for Saviem trucks, all the neccessary badges and lettering, old type of dashboard, 

drive axle wheelhubs, door ventilation window frames and windscreen wipers 

 
Obsah:  Tato sada pokrývá kamiony Saviem vyráběné ve Francii v letech 1968 až 1978 a je určena pro stavebnici 

Italeri č.756. Sada obsahuje masku pro vozy Saviem, všechny potřebné štítky a symboly, původní variantu 
přístrojové desky, náboje kol hnacích náprav, rámečky ventilačních okének ve dveřích a stěrače 

 

 

               

 



     Kontakt pro objednávky:      kaja.krejci@centrum.cz                                   

                                             czechtruckmodel@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 


