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Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalną regeneracją   turbosprężarek wszystkich typów i
rodzajów do samochodów osobowych, busów,   ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn i
urządzeń budowlanych jak i silników   stacjonarnych. Proces ten wykonujemy z uwzględnieniem
wszystkich etapów naprawy jakie wykonuje producent podczas produkcji turbosprężarek.
Pozwala nam na to zestaw maszyn którymi dysponujemy (wiele zakładów używa tylko jednej
z maszyny, bądź żadnej) .Naprawą
turbosprężarek zajmuje się wykwalifikowana kadra   pracowników z wieloletnim stażem i
praktyką w dziedzinie turbosprężarek i mechaniki samochodowe.j   Posiadamy park
specjalistycznych maszyn i urządzeń służących do naprawy   turbosprężarek, przede wszystkim
wyważarkę 
TB Comfort
i doważarkę wysokoobrotową 
110 MBRS
firmy 
SCHENCK
, bez których jest   niemożliwe fachowe i precyzyjne naprawienie turbosprężarki. Do naprawy
używamy   tylko i wyłącznie nowych zestawów naprawczych renomowanych firm. 

Turbosprężarki Regeneracja Nowa Ruda Kłodzko Dzierżoniów Wałbrzych Świdnica
Bielawa Ząbkowice Śląskie Polanica Zdrój Turbodmychadlo Jedlina Zdrój Głuszyca
Kamienna Góra Pieszyce Świebodzice Bystrzyca kłodzka Stronie Śląskie Lądek Zdrój
Międzylesie Magneti Marelli.  

Przy stałej współpracy z serwisami turbosprężarki odbieramy osobiście we wszystkich
miejscowościach j.w. 

  

Wykonujemy również usługę montażu turbosprężarek w naszym serwisie, oferujemy
również 
       kompleksową diagnostykę układu turbodoładowania. 
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Zveme na autorizované servisní stanice, garáže, jednotlivce ke spolupráci v jazyce
českém kontakt
       tel. + 48 880 112 880 Nowa Ruda ul.Obozowa 7

Prowadzimy całodobową informacje   techniczną. Współpracujemy z wieloma warsztatami i
serwisami w kraju jak i   zagranicą. Powierzoną turbosprężarkę naprawiamy do 8 godzin.  
Uszkodzoną turbosprężarkę można dostarczyć osobiście lub firmą kurierską.   Wystawiamy
faktury VAT. 

  Udzielamy   12 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów.          tel.  8 8 0   1 1 2  
8 8 0
  

Zakład   czynny:
poniedziałek-piątek
800 -   1700

sobota
900 - 1300

-Proces Regeneracji 

-Zasada działania Turbosprężarek 

-Przyczyny uszkodzeń turbosprężarki

-Historia turbodoładowania
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      GWARANTUJEMY TOLERANCJE , PASOWANIA I DOKŁADNOŚCI WYMAGANEPRZEZ   NAJBARDZIEJ ZNANYCH PRODUCENTÓW TURBOSPRĘŻAREK NA   ŚWIECIE.Profesjonalnie przeprowadzona regeneracja to efekt   zastosowania  wielu nowoczesnychprocesów i technologii .W rezultacie   regeneracji otrzymujemy produkt , który ma takie samewalory użytkowe , jak nowy   wyrób opuszczający linię produkcyjną w fabryce. Pracujemy na najlepszych maszynach na świecie używanych przy produkcji turbosprężarek.
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