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2008 Toyota Hilux Workshop
This comprehensive manual covers the complete Toyota Prado range of
vehicles. Detailed engine chapters covering all petrol/gasoline and diesel
engines. It also covers the Hilux, 4 Runner and Surf mechanicals. Detailed
comprehensive chapters cover the complete range of transmissions. The manual
also covers all other aspects of the vehicle from changing a light globe through to
complete vehicle pull down.ßComprehensive chapters covering diagnostics and
troubleshooting and also includes complete electrical wiring diagrams for the
entire vehicle. This comprehensive manual consists of over 500 pages of step by
step instructions which will suite the DIY handyman through to the professional
mechanic.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met
veel tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Toyota Prado 1996-2008 Automobile Repair ManualHilux, 4 Runner & Surf mechanicals:
Petrol / Gasoline and Diesel EngineRenniks Publications
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de
gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf
ca. 9 jaar.
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Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het
nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven
en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote
kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator Mussolini. De broers Luca en Berio
werken als trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze verloren hun moeder in de
oorlog en wonen nu bij goochelaar Veronica. Dan komt de jonge fotografe Yuna in hun leven
en verandert alles. Vanaf ca. 13 jaar.
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