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Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl
Najlepszy Serwis TurbosprÄ

Ĺźarek Na Rynku

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Podlaskie ,miasto -> Polska , ul. Polska
Data dodania: 2017-12-18 r.
Data ważności: 2018-03-18 r.

Opis: Witamy w jednym z najlepszych serwisĂłw turbosprÄ

Ĺźarek na rynku

Firma KRYMAR sĹ ynie z profesjonalnej diagnostyki, regeneracji i modyfikacji turbosprÄ Ĺźarek
silnikĂłw spalinowych. ObsĹ ugujemy wszystkie modele samochodĂłw: osobowe, dostawcze,
ciÄ Ĺźarowe rĂłwnieĹź maszyny rolnicze, budowlane, przemysĹ owe.
Prowadzimy sprzedaĹź nowych oraz regenerowanych turbosprÄ Ĺźarek. JeĹ
zregenerowaÄ turbosprÄ ĹźarkÄ , trafiĹ eĹ pod bardzo dobry adres.
Gwarantujemy wybrane i najlepsze urzÄ dzenia do regeneracji turbosprÄ
Pracujemy na maszynach firmy Schneck, Cimatt.
Oferta nasza skierowana jest do serwisĂłw, firm posiadajÄ
indywidualnych, tuningowcĂłw, pasjonatĂłw motoryzacji.

Dlaczego wĹ

aĹ

li chcesz kupiÄ

Ĺźarek dostÄ

lub

pne na rynku.

cych floty, instytucji, klientĂłw

nie Krymar?

Funkcjonowanie wszystkich posiadanych przez nas produktĂłw jest przetestowane i Ĺ ciĹ le
sprawdzone. Chcemy zawsze trwaÄ wĹ rĂłd najlepszych, dlatego teĹź stale ulepszamy i
unowoczeĹ niamy nasz park maszynowy.
Posiadamy: wywaĹźarkÄ do wirnikĂłw turbosprÄ Ĺźarek Schenck TBcomfort, wysokoobrotowÄ
wywaĹźarkÄ do rdzeni turbosprÄ Ĺźarek Schenck TBsonio i Cimat CMT-48 VSR TWIN , maszynÄ do
kalibracji mechanizmu zmiennej geometrii w turbosprÄ Ĺźarkach oraz ustawiania zaworĂłw
podciĹ nieniowych i elektronicznych z testem ciĹ nienia doĹ adowania Cimat TURBOTEST EXPERT. W
naszym bogatym wyposaĹźeniu znajdujÄ siÄ rĂłwnieĹź testery i programatory do sprawdzania
naprawiania i ustawiania zaworĂłw elektronicznych przy turbosprÄ Ĺźarkach Electronic Actuator Tester i
Programmer ATD-1, APD-1
CaĹ y proces regeneracji, ktĂłry zostaje wykonywany w naszej firmie, jest technologicznie adekwatny
do zaleceĹ producenta danej turbosprÄ Ĺźarki.
Nasza jakoĹ Ä wywodzi siÄ
znanych partnerĂłw produkujÄ

nie tylko z naszej pasji i zaangaĹźowania ale i od sprawdzonych i
cych urzÄ dzenia i czÄ Ĺ ci do regeneracji turbosprÄ Ĺźarek.
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ProfesjonaliĹ

ci i pasjonaci

Co jeszcze Ĺ wiadczy o profesjonalizmie firmy Krymar? Poza doskonaĹ ym parkiem maszynowym
wyposaĹźonym w nowoczesny sprzÄ t, i czÄ Ĺ ci turbosprÄ Ĺźarek znanych marek wyrĂłĹźnia nas
wysoka jakoĹ Ä Ĺ wiadczonych usĹ ug, gwarantowana przez wykwalifikowanÄ kadrÄ
profesjonalistĂłw i pasjonatĂłw motoryzacji.
NaszÄ zasadÄ i obowiÄ zkiem jest udzieliÄ pomocy kaĹźdemu klientowi w zakresie naprawy
kaĹźdej turbosprÄ Ĺźarki. Nasi eksperci sÄ otwarci na udzielenie PaĹ stwu odpowiedzi na wszelkiego
rodzaju pytania w zakresie turbosprÄ Ĺźarek, eksploatacja, regeneracja, tuning.
Specjalistycznego doradztwa technicznego udzielamy na miejscu, w siedzibie naszej firmy oraz
telefonicznie.

Skontaktuj siÄ

DziaĹ

obsĹ

z nami

ugi:

Mariusz 512 339 408
Marcin 512 339 409
Biuro 85 654 48 73
turbokrymar@wp.pl

Godziny otwarcia
Pon - Pt 8:00 - 17:00
Sob 8:00 - 14:00

Siedziba firmy
ul Warszawska 6a lok. 2
15-063 BiaĹ

ystok

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

myone200882@gmail.com
512339408
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Link do ogłoszenia: http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6719
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