ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
W ZAKRESIE SERWISU MASZYN, URZ¥DZEÑ I SILNIKÓW PRZEMYS£OWYCH
Wykonujemy remonty silników, przegl¹dy okresowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
ró¿nego typu maszyn budowlanych, silników benzynowych, dwusuwowych i czterosuwowych, a tak¿e
silników Diesla. Œwiadczymy us³ugi obci¹¿nic¹ do 90 kW od rêki. Powy¿ej 90 kW do 400 kW
w przeci¹gu 10 dni
Prowadzimy serwis stacjonarny i w terenie
Obszar dzia³ania serwisu: warsztat w Zielonej Górze oraz obszar ca³ego kraju
Stosujemy oryginalne czêœci zamienne, sprowadzane bezpoœrednio od producentów
Posiadamy wysoko kwalifikowan¹ kadrê techniczn¹. Nasi serwisanci regularnie
uczestnicz¹ w kursach szkoleniowych producentów, organizowanych w kraju
i zagranic¹, jak równie¿ posiadaj¹ wieloletni¹ praktykê w wykonywaniu napraw
Oferujemy w ci¹g³ej sprzeda¿y szerok¹ gamê filtrów paliwa, oleju
i powietrza do najró¿niejszych maszyn. Sprzedajemy oryginalne filtry,
jak równie¿ dobieramy zamienniki filtrów
Dysponujemy warsztatem serwisowym o powierzchni 210 m kw
daj¹cym mo¿liwoœci naprawy wiêkszego sprzêtu oraz wiêkszym
magazynem czêœci zamiennych. Dziêki odpowiedniej
powierzchni magazynowej i komputeryzacji, okres dostawy
zamówionych czêœci, jak i naprawy maszyny, jest
komfortowy dla Klienta
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W NASZYM WARSZTACIE POSIADAMY HAMOWNIÊ SILNIKOW¥
- urz¹dzenie do pomiaru mocy silnika oraz docierania silników po naprawie. Œwiadczymy us³ugi
pomiaru mocy w ci¹gnikach rolniczych zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych. Test obejmuje
wyznaczenie charakterystyki mocy oraz momentu obrotowego badanego silnika. Dodatkowo
istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia us³ugi o diagnozê stanu technicznego ca³ej jednostki
SERWISUJEMY MASZYNY I URZ¥DZENIA NASTÊPUJ¥CYCH MAREK:
Gwarancyjnie i pogwarancyjnie:
JOHN DEERE (SILNIKI PRZEMYS£OWE I MORSKIE), YANMAR (MASZYNY BUDOWLANE, SILNIKI),
DOOSAN (SILNIKI), WEBER, ATLAS COPCO, HIMOINSA, ENDRESS, PRAMAC, BELLE, DYNAPAC,
DEUTZ, MASTER, MIKASA, LOMBARDINI, HONDA
Pogwarancyjnie:
IVECO, PERKINS, KUBOTA (MASZYNY BUDOWLANE, SILNIKI) BRIGGS&STRATTON, ROBINSUBARU, MITSUBISHI, BOBCAT, WACKER, WACKER-NEUSON, MERLO, FOGO, PROJECT,
SUMERA-MOTOR, COMPAIR, AMMANN, VOLVO (SILNIKI PRZEMYS£OWE), THWAITES,
HATZ, INGERSOLL RAND, JCB (MINIKOPARKI), PRM NEWAGE (MOSTY,
PRZEK£ADNIE)
Serwisujemy silniki i urz¹dzenia napêdzane silnikami spalinowymi oraz
elektrycznymi takie jak: agregaty pr¹dotwórcze, œrubowe sprê¿arki
powietrza, koparki i koparko-³adowarki, zagêszczarki p³ytowe, stopy
wibracyjne, stacje hydrauliczne, pi³y jezdne do ciêcia nawierzchni,
pi³y rêczne do ciêcia ró¿nego rodzaju, pompy wody, szlamu, m³oty
spalinowe, silniki spalinowe zaburtowe marki Honda, silniki
spalinowe oraz narzêdzia typu m³oty pneumatyczne
i hydrauliczne, przenoœne nagrzewnice elektryczne,
przenoœne nagrzewnice (piece) na olej opa³owy, wibratory

Satysfakcja klientów jest naszym celem!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
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