
Początkowo  firma  zajmowała  się  wyłącznie  regeneracją  turbosprężarek  samochodowych  i
zatrudniała  zaledwie  kilku  pracowników.  Mimo  ciągłego  rozwoju  i  corocznego  zwiększania  produkcji
nadrzędnym celem pozostało utrzymanie bardzo wysokiej jakości oferowanych usług i towarów. Ważnym
okresem  w  historii  firmy  był  rok  2007,  kiedy  to  dzięki  pozyskaniu  środków  z  funduszy  europejskich
zakupiliśmy  pierwsze  stanowisko  służące  do  testowania  podzespołów  układów  wtryskowych  silników
diesla.  Obecnie  firma  posiada  autoryzację  firm  Bosch,  Delphi  i  VDO  w  zakresie  naprawy  układów
wtryskowych  silników  wysokoprężnych.  Również  w  2007  roku  został  uruchomiony  pierwszy  oddział
zagraniczny firmy -  filia  na Słowacji.  Kolejne lata przyniosły  otwarcie  nowych oddziałów firmy w kilku
innych krajach - do tej pory są to: Czechy (2008 r.), Węgry (2008 r.), Austria (2009 r.), Niemcy (2010 r.),
Francja (2011 r.) i Rumunia (2013 r.)
W trakcie kolejnych lat działalności firma ciągle rozszerza swoją ofertę i zwiększa produkcję, regularnie
tworząc nowe miejsca pracy. Obecnie zatrudnia około 100 osób w różnych krajach.

W styczniu 2015 roku firma zmieniła siedzibę, przenosząc się do całkowicie nowego, wybudowanego od
podstaw budynku.

Firma Turbo-Tec powstała w maju 2005 roku w Jaworznie. 
Jej założycielom przyświecał jeden cel - stworzenie firmy będącej 
„multiregenatorem" podzespołów samochodowych.

http://www.turbo-tec.eu/pl/


Wysoka jakość usług

Wykorzystując najnowocześniejsze maszyny i technologie naprawy podzespołów, możemy 
zagwarantować naszym Klientom wyjątkowy standard usług. Podczas naprawy korzystamy tylko i wyłącznie 
z części zamiennych wysokiejjakości. Realizacja specjalnie opracowanej polityki jakości obejmuje cały 
szereg czynności kontrolnych wykonywanych podczas naprawy i testów każdego podzespołu. Wypełniając 
jej założenia staramy się również zapewnić Klientom najwyższy poziom obsługi przez naszych pracowników 
w Biurze Obsługi Klienta i Dziale Handlowym.

Szeroka wiedza i doświadczenie specjalistów Turbo-Tec pozwala w większości przypadków dokonywać 
bezbłędnej analizy uszkodzeń danego podzespołu. Nasze usługi nie ograniczają się tylko do zapewnienia 
finalnego produktu, ale także do bezpłatnej konsultacji technicznej. Dzięki temu możliwe jest wskazanie 
najbardziej prawdopodobnych przyczyn uszkodzenia podzespołu, co ułatwia skuteczne usunięcie przyczyny 
awarii i zapobiega ponownemu uszkodzeniu wymienionego elementu.

Wysoka jakość oferowanych usług, rzetelne i indywidualne podejście do obsługi każdego Klienta oraz krótki 
czas realizacji zleceń zaowocował zawiązaniem współpracy z generalnymi importerami pojazdów takich 
marek jak Fiat, Skoda czy Opel. Tym samym wykonujemy regenerację turbosprężarek oraz podzespołów 
układów wtryskowych silników diesla dla krajowej sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów 
wymienionych marek.

Regeneracja podzespołów

Układy wtryskowe silników diesla

Procedura naprawy przebiega według ściśle określonych zaleceń producenta danego podzespołu. Aby 
uruchomić linię do naprawy elementów zasilania silników wysokoprężnych musieliśmy spełnić wiele 
restrykcyjnych warunków wymaganych przez firmy Bosch, Delphi i VDO. Pracujemy na specjalnie do tego 
celu zaprojektowanych i wyposażonych stanowiskach, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej czystości i 
precyzji podczas montażu wszystkich części. Testy pomp, wtryskiwaczy i pompowtryski- waczy odbywają się
na autoryzowanych i rekomendowanych do tego celu stołach probierczych, m.in. Bosch EPS 815, EPS 708 i 
Hartridge.

 

Posiadamy status  Autoryzowanego Serwisu firm Bosch – Bosch Diesel Centrum, Delphi i VDO w zakresie 
naprawy aparatury paliwowej silników wysokoprężnych.

Turbosprężarki

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego parku maszynowego oraz wiedzy i doświadczenia naszych 
serwisantów, jesteśmy w stanie naprawić niemal każdą turbosprężarkę. Ustawienie właściwych parametrów 
turbosprężarek posiadających układ zmiennej geometrii (VNT) czy wyposażonych w nastawnik sterowany 
elektrycznie nie stanowi dla nas problemu. Każda naprawiana turbosprężarka w końcowym etapie prac 
przechodzi restrykcyjne testy dynamiczne, które połączone są z procesem doważania układu wirującego. 
Przeprowadzamy je na najnowszych modelach wyważarek firmy Schenck, światowego lidera wśród 
producentów urządzeń służących do wyważania elementów wirujących. Jest to moment, w którym 
sprawdzana jest skuteczność przeprowadzonej naprawy. 
Dzięki temu możemy spełnić najsurowsze normy producenta i zagwarantować najwyższą jakość usług w 
zakresie profesjonalnej regeneracji turbosprężarek.

http://www.turbo-tec.eu/pl/autoryzacja-bosch/
http://www.turbo-tec.eu/pl/turbosprezarki/


Systemy wspomagania układu kierowniczego

Od 2015 roku oferujemy nową linią produktów i usług, a jest nią regeneracja przekładni kierowniczych.
Przeprowadzamy regenerację wszystkich odmian wspomagania układów kierowniczych stosowanych w 
samochodach osobowych i dostawczych. Jesteśmy w stanie naprawić hydraulicznie wspomaganą 
przekładnię kierowniczą oraz napędzane mechaniczne i elektrohydrauliczne pompy wspomagania. 

Nasza oferta obejmuje również naprawę najnowszych rozwiązań stosowanych w układach wspomagania - 
elektrycznie wspomaganych przekładni kierowniczych oraz kolumn kierowniczych. Po przeprowadzonej 
regeneracji wszystkie podzespoły są wnikliwie testowane na specjalnie w tym celu zaprojektowanych 
stanowiskach, co daje pewność ich prawidłowego działania po zamontowaniu w pojeździe. 

http://www.turbo-tec.eu/pl/przekladnie-kierownicze/


Serwis samochodowy

Działalność serwisu samochodowego ma na celu rozwinięcie dotychczas oferowanych usług związanych z 
regeneracją podzespołów. Nasz Klient zyskuje możliwość dokładnej diagnostyki pojazdu i jego podzespołów 
w celu zweryfikowania źródła problemu. Wysoko wykwalifikowana kadra diagnostów oraz wyposażenie 
serwisu w odpowiednie przyrządy diagnostyczne gwarantują właściwą ocenę sprawności podzespołów.

 Posiadamy przyrządy diagnostyczne firm Bosch, Texa i Delphi, które umożliwiają profesjonalną diagnozę 
pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz autobusów. W razie potrzeby demontaż, naprawa 
komponentów i ich ponowny montaż przeprowadzane są w naszym serwisie. Pozwala to skrócić czas całej 
operacji oraz zapewnia skuteczną naprawę dzięki uwzględnieniu indywidualnych cech każdego pojazdu.
Zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu zarówno klientów indywidualnych jak i firmy 
posiadające flotę pojazdów.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

TURBO-TEC SP. Z O.O.

ul. Elizy Orzeszkowej 2H
43-600 Jaworzno

tel. +48 48 32 617 77 33

email: info@turbo-tec.eu

http://www.turbo-tec.eu/pl/
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