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Kto sme?
Turbo-Tec je jedna z najväčších nezávislých spoločností v Európe, špecializujúca sa na profesionálnu
repasáciu turbodúchadiel a vstrekovacích systémov do dieselových motorov.
Vďaka pokračujúcemu rozvoju je spoločnosť Turbo-Tec zastúpená v mnohých Európskych krajinách
a je synonymom pre najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb a produktov.
Spoločnosť je zastúpená v nasledovných krajinách:

• Veľká Británia
• Nemecko
• Francúzsko
• Rakúsko
• Poľsko
• Maďarsko
• Česká republika
• Slovensko
• Rumunsko

Plánovaný rozvoj v rokoch 2017/2018
Litva • Lotyšsko • Estónsko • Chorvátsko • Bulharsko • Slovinsko
Turbo-Tec Slovakia s.r.o., Bratislavská 490, 911 01 Trenčín tel.: +42132 652 33 07 e-mail: trencin@turbo-tec.eu
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Systematický rozvoj a efektívne využívanie fondov Európskej únie, nám dovoľuje neustále
rozširovať ponuku našich služieb. Naša ponuka momentálne zahŕňa:
•

Repasovanie a predaj repasovaných turbodúchadiel

•

Repasovanie a predaj repasovaných elektronicky riadených dopravných vstrekovacích
čerpadiel Bosch (VP 29/30/44) a Delphi s elektronickým riadením

•

Repasovanie a predaj repasovaných čerpadiel a vstrekovačov systému Common Rail
spoločností Bosch, Delphi, VDO Siemens (Continental) a Denso

•

Repasovanie a predaj repasovaných vstrekovačov (PD/UIS) spoločností Bosch, Delphi
a Siemens

•

Repasovanie a predaj repasovaných vstrekovačov pumpa-dýza a individuálnych
vstrekovacích systémov (PLD/UPS/EUP)

•

Repasujeme posilňovače systémov riadenia pre osobné a nákladné automobily - hydraulické posilňovače
riadenia, elektrohydraulické (EHPS / EPHS) a elektrické (EPS).

Samozrejmosťou je takisto ponuka značkových nových produktov nasledujúcich výrobcov:

- Bosch (vstrekovacie systémy)

- Toyota (turbodúchadlá)

- Delphi (vstrekovacie systémy)

- CZ (turbodúchadlá)

- Siemens VDO / Continental
(vstrekovacie systémy)

- ZF Lenksysteme/Robert Bosch Automotive
Steering (posilňovače riadenia)

- Denso (vstrekovacie systémy)

- TRW/ZF TRW (posilňovače riadenia)

- Garrett (turbodúchadlá)

- JTEKT/KOYO (posilňovače riadenia)

- KKK (turbodúchadlá)

- Nexteer/Delphi Steering (posilňovače riadenia)

- Schwitzer (turbodúchadlá)

- NSK (posilňovače riadenia)

- IHI (turbodúchadlá)

- Hitachi (posilňovače riadenia)

- Mitsubishi (turbodúchadlá)

- SMI (posilňovače riadenia)

- Holset (turbodúchadlá)

- Visteon (posilňovače riadenia)

- Hitachi (turbodúchadlá)
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Čo nás robí jedinečnými?
Profesionalita.
Použitím najnovších strojov a technológií repasácie, môžeme garantovať naším zákazníkom tú
najvyššiu kvalitu.
Počas opráv používame výhradne originálne náhradné diely. Implementáciou špeciálneho
programu kontroly kvality, sme pokryli celý proces repasácie a testovania produktov.
Samozrejmosťou je odborná technická pomoc našich školených obchodných zástupcov
a predajcov v kanceláriách aj v teréne.

Na základe splnenia prísnych podmienok sme obdržali štatút
autorizovaného servisného strediska pre opravy palivových systémov
Delphi (Delphi Diesel Centre),
takisto palivových systémov VDO (Siemens)
a aj najvyšší stupeň autorizovaného strediska Bosch Diesel Center

Naša spoločnosť sa stala autorizovaným distribútorom nových turodúchadiel
značiek BorgWarner (KKK, Schwitzer) a Bosch Mahle Turbo Systems

Turbo-Tec Slovakia s.r.o., Bratislavská 490, 911 01 Trenčín tel.: +42132 652 33 07 e-mail: trencin@turbo-tec.eu
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Detailná ponuka
Vysoko profesionálny personál v kombinácii s maximálnym využitím logistických kapacít,
nám umožňuje vykonať rýchlu a efektívnu opravu tovaru.
V spolupráci s najlepšími kuriérskymi spoločnosťami na trhu dodávame naše produkty naprieč
Európou, s dostupnosťou už do 24 hodín a to na náklady našej spoločnosti.

Na všetky naše produkty sa vzťahuje plná 24 mesačná záruka, bez obmedzenia
počtu najazdených kilometrov, resp. počtu motohodín.

Naši partneri
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Systémy dodatočnej úpravy výfukových plynov
Profesionálne čistenie DPF/FAP filtrov a katalyzátorov SCR
S radosťou Vás informujeme, že náš strojový park bol rozšírený o nový prístroj určený na profesionálne
čistenie DPF/FAP filtrov a katalyzátorov SCR.Ten nám umožnuje čistiť filtre z osobných a nákladných
vozidiel a takisto z autobusov a pracovných strojov.Jediná podmienka je, aby filter nebol mechanicky
poškodený – hlavne jeho vložka (vnútro). Pri procese čistenia je filter podrobený prúdu zmesy chemikálií
a vody pri primeranej teplote a tlaku. Vďaka tomuto procesu je možné odstrániť všetky častice PM10,
olej a cérium (v prípade filtrov FAP). Je to veľmi účinná metóda, ktorá zabraňuje poškodeniu výplne
filtra (jeho vložky). K poškodeniu výplne často dochádza pri metóde prepalovania vysokou teplotou
cez diagnostiku v servise (filter je namontovaný vo vozidle). Naša metóda zaručuje obnovenie filtra
až na 98% bez nutnosti demontáže, alebo v horšom prípade odstrihnutia senzorov – tie budú pri našej
metóde prečistené tiež, v rámci čistenia filtra. Naše zariadenie samozrejme umožňuje
test filtra – kontrolu jeho zanesenia pred a po čistení, pričom tieto hodnoty je možné vytlačiť
a poskytnúť zákazníkovi. Toto testovanie nám slúži aj ako finálny test pred odoslaním filtra klientovi.
Naša metóda čistenia filtov pevných častíc ponúka mnoho výhod v porovnaní so spomínanou metódou
(vypalovaním vysokou teplotou):
- Nezvyšuje opotrebenie motora počas procesu vypalovania (motor beží vo vysokých otáčkach dlhý čas),
nakoľko je filter demontovaný,
- Nepoškodzuje drahé súčiastky ako katalyzátor a turbodúchadlo,
- V prípade našej metódy nie je nutné meniť motorový olej po procese čistenia filtra.

Turbo-Tec Slovakia s.r.o., Bratislavská 490, 911 01 Trenčín tel.: +42132 652 33 07 e-mail: trencin@turbo-tec.eu
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Čistenie filtra z osobného vozidla

150 €

Čistenie filtra z nákladného vozidla, resp. z pracovných strojov

450 €
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Systémy dodatočnej úpravy výfukových plynov
Repasácia systému Bosch Denoxtronic.
Ako prvé, sa modul Denoxtronic podrobí vizuálnej obhliadke. Tá má za úlohu nájsť prípadné mechanické
poškodenia obalu, alebo konektorov. Následne sa modul demontuje a kontrolujú sa jeho súčasti,
ako napríklad membránové čerpadlo, ktoré môže byť skorodované. Takisto sa kontrolujú úniky kvapaliny
AdBlue, únik kvapaliny má za následok kontakt so vzduchom, čo spôsobí krištalizáciu kvapaliny, ktorá
môže mať za následok poškodenie modulu. Poškodené diely sa menia za nové a funkčné diely sa čistia.
Ak je kvapalina AdBlue zmiešaná s olejom znamená to, že je poškodený celý modul nie je nutné ďalšie
testovanie. Ak pri prehliadke nie sú zistené viditeľné poškodenia, pristupuje sa k testovaniu jednotlivých
súčiastok, čo nám umožní získať chybové kódy a zistiť ich funkčnosť. Kontrolujú sa ventily, teplotné
senzory a v prípade systému Denoxtornic aj pneumatický okruh. Test sa vykonáva diagnostikou Bosch
KTS, ktorá simuluje podmienky akým je modul vystavený v bežnej prevádzke. Diely, ktoré testom
neprejdú sa menia za nové. Samozrejmosťou pri repasácii je výmena oboch filtrov a všetkých tesnení.
Po výmene filtrov, tesnení a všetkých poškodených dielov je modul podrobený testovaniu a skúške
tesnosti.
V prípade ak sa rozhodnete pre test Vášho modulu, odporúčame ho demontovať a zaslať k nám spolu
s dávkovačom. Nakoľko sú tieto diely súčasť jedného celku, je lepšie ich vždy testovať spolu.
V prípade, že je dávkovač poškodený, vieme Vám ponúknuť jeho opravu. Pri je ho teste sa kontroluje
presnosť dávkovania, uhol vstrekovania a tesnosť zariadenia.

Turbo-Tec Slovakia s.r.o., Bratislavská 490, 911 01 Trenčín tel.: +42132 652 33 07 e-mail: trencin@turbo-tec.eu
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Výtlačný modul

od

450 €

Výtlačný modul

od

450 €

*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Repasácia kompresorov klimatizácie
Medzi novinky v našej ponuke patrí repasácia, resp. repasované kompresory klimatizácie zo skladu.
Skladom máme väčšinu najpredávanejších typov kompresorov od výrobcov ako Sanden, Denso,
Visteon, Panasonic, Zexel, GM-Delphi.
Postup repasácie kompresorov
Pri procese repasácie použivame výhradne originálne náhradné diely, čo nám umožnuje dosiahnuť
kvalitu porovnateľnú s novým produktom. Diely ktoré sa vždy menia sú ložiská, ložiská napínacej
kladky, hriadeľ, piestne krúžky, O-krúžky, sada tesnení a elektrické konektory. Pri procese repasácie
sú ostatné komponentykompresora precízne očistené a je skontrolovaná ich funkčnosť, v prípade
ich nevyhovujúceho stavu sú vymené za nové diely.
Kontrola kvality
Aby sme mohli garantovať najvyššiu kvalitu, kompresory podstupujú dvojstupňovú kontrolu.
V prvom kroku sa používa detektor hélia na kontrolu tesnosti kompresora.
V druhom kroku jekompresor podrobený finálnemu testu funkčnosti. Je preverená jeho výkonnosť pri
rôznych tlakocha je preverená funkčnosť elektromagnetickej spojky a elektronických komponentov.
Posledný krok je naplnenie kompresora predpísaným množstvom a typom oleja, podľa požiadaviek
výrobcu kompresora.
Vážení zákazníci,
nenechajte sa zmiasť ponukou lacných kompresorov klimatizácie z druhovýroby, ktoré majú nízku cenu,
ale aj kvalitu použitých dielov, čo vplýva na ich životnosť. Takisto sa veľmi často stáva, že tieto
kompresory majú iné úchyty, resp. vyzerajú úplne inak ako originál a nedajú sa namontovať na vozidlo.
Možno to znie zvláštne ale aj repasovaný kompresor, pri repasácii ktorého sú použité originálne diely,
má vyššiu kvalitu a životnosť ako lacný nový diel z druhovýroby. Použitie originálnych dielov znamená
aj vyššiu cenu, nie je možné očakávať, že repasovaný kompresor napr. Denso, alebo Sanden, bude mať
polovičnú cenu, ako najlacnejšia náhrada.
Kompletne repasovaný kompresor od našej spoločnosti je zárukou bezproblémovej montáže a vysokej
kvality za výhodnejšiu cenu ako má nový kompresor z provovýroby.
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Kompresor klimatizácie

od

140 €

Veľkoobjemové kompresory klimatizácie

od

600 €

*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Systémy riadenia pre osobné,
nákladné a úžitkové vozidlá.
Ponúkame tiež opravy prevodiek riadenia pre osobné a nákladné vozidlá. Navrátime plnú funkčnosť
hydraulicky a elektronicky ovládaných systémov, elektrickým snímačom polohy riadenia, hydraulickým
a elektrohydraulickým čerpadlám.

Oprava hydraulickej prevodovky riadenia (hrebeňa).
Oprava tohto typu štandardne zahŕňa výmenu sady tesnení. Všetky komponenty riadenia sú starostlivo skontrolované predovšetkým na prítomnosť škrabancov či prasklín materiálu. Kontrole samozrejme
podlieha stupeň opotrebenia zubov ozubeného hrebeňa. Obvykle je potrebné veľmi presné a precízne
opracovanie dosadacích plôch s tesneniami, predovšetkým s ohľadom na ich mechanické poškodenie
alebo koróziu. Poškodené ložiská sú vymenené. Komponenty, ktoré sú opätovne použité, sú starostlivo
očistené. Poškodené diely sú vymenené za nové. Po oprave je správna funkčnosť hrebeňa riadenia
kontrolovaná na špecializovanej testovacej stanici. Skúška zahŕňa niekoľko krokov, ktoré simulujú
rôzne typy pracovných podmienok a tým sa preverí správna funkčnosť.
Aby bola zaistená maximálna pevnosť a plná funkčnosť výrobku, vo všetkých repasovaných prevodkách
riadenia inštalujeme nové spojovacie tyčky riadenia a tiež gumové manžety.

Oprava servočerpadel
Naša testovacia stanica umožňuje kontrolovať tiež chod mechanicky a elektronicky riadených
servočerpadiel, ktoré sú súčasťou hydraulických a elektrohydraulických posilňovačov riadenia (EHPS/
EPHS). Medzi najčastejšie problémy servočerpadiel patrí výskyt netesností, ktoré znižujú ich účinnosť,
zvyšujú hlučnosť a vedú k mechanickému poškodeniu. Typická oprava čerpadla zahŕňa výmenu sady
tesnení, ložísk a ďalších mechanických komponentov. V prípade elektronicky riadených čerpadiel
sú veľmi často poškodené elektrické komponenty (elektromotor, snímače, …). Každé čerpadlo
je po oprave podrobené kompletnému testu na testovacej stanici, ktorá simuluje rôzne druhy záťaže,
ktorým je čerpadlo vystavené v reálnej prevádzke.
Oprava hrebeňa riadenia a elektronického posiľnovača (EPS)
V prípade repasácie servoriadení oprava zahŕňa predovšetkým kontrolu a výmenu poškodených
mechanických e elektrických častí riadenia. Najčastejším problémom býva poškodený senzor polohy
natočenia volantu. Výmena a nastavenie tohto snímača si vyžaduje vysokú presnosť a náležité
diagnostické zariadenie určené pre jeho kalibráciu. Problém sa môže
taktiež objaviť v elektronickom systéme riadenia posilňovača alebo
v stĺpiku riadenia. Odstránenie tohto poškodenia vyžaduje výmenu
elektronických komponentov regulátora servoriadenia. Po oprave
je riadenie skompletizované a pretestované na špeciálnej testovacej
stolici, kde sa potvrdí jeho správna funkčnosť a nastavenie. Záverečný test
sa skladá z viacerých krokov, počas ktorých je systém posilňovača riadenia
podrobený rôznym podmienkam prevádzky ako je manévrovanie
na parkovisku , prevádzka v meste a na dialnici.
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Hydraulické riadenie

od

200 €

Elektrohydraulické servočerpadlo (EPHS, EHPS)

od

180 €

Elektrické riadenie EPSc

od

250 €

Elektrické riadenie EPSr

od

250 €

Slimákové riadenie

od

300 €

*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Vstrekovacie systémy
do dieselových motorov.
Rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlá Bosch a Delphi
Ponúkame opravy elektronicky riadených vstrekovacích čerpadiel od firmy Bosch / Zexel typov
VP29/30 a VP44 a firmy Delphi typov DP200 and DP300.
Pri oprave vstrekovacích čerpadiel používame výhradne originálne náhradné diely a riadime sa špecifickými postupmi, zadanými výrobcami čerpadiel. Takisto musíme spĺňať prísne kritériá na čistotu prostredia počas montáže a demontáže čerpadiel, ktoré stanovujú spoločnosti Bosch a Delphi. Čerpadlá
sú repasované na špeciálnych, profesionálne vybavených stoliciach.
Oprava rozdeľovacích čerpadiel od spoločnosti Bosch typov: VP29/30 a VP44
Proces opravy začína čítaním pamäte el. jednotky čerpadla a zaznamenaním chybových hlásení.
Následne je čerpadlo rozobraté a sú skontrolované jeho jednotlivé časti. Počas repasácie sú
vymenené poškodené diely a diely, ktoré musia byť vždy vymenené a sú predpísané výrobcom ako
napr. elektronická jednotka, vysokotlakový elektromagnetický ventil, senzor nastavenia uhlu otáčok,
distribučná hlava, podávacie čerpadlo, časovacia jednotka, vysokotlaké piesty, hlava resp. obal čerpadla.
Po skompletizovaní čerpadla, je podrobené testu na stolici Bosch EPS 815 s adaptérom VPM844.
Tu je čerpadlo podrobené automatickému testu a kalibrovaniu. Kladný výsledok testu zaručuje plnú
funkčnosť čerpadla a bezproblémové zásobovanie vstrekovačov palivom a takisto správny moment
vstreku v celom spektre otáčok a záťaže motora.
*Čerpadlo VP44 s riadením PSG16, ktorého poznávacím znakom sú dva konektory na opačných koncoch riadiacej jednotky nie
je možné opraviť, nakoľko Bosch nedodáva originálne náhradné diely a neposkytol postup na opravu tohto typu čerpadla.

Oprava rozdeľovacích čerpadiel spoločnosti Delphi , typu DP200/DP300
Oprava týchto typov čerpadiel spočíva v jeho kompletnom pretesnení a preverenia funkčnosti všetkých
mechanických komponentov. Funkčné diely sú precízne očistené a poškodené sú vymenené za nové originálne diely. Po kontrole a výmene poškodených častí je čerpadlo podrobené testovaniu a kalibrovaniu
na stolici Hartridge AVM2-PC. Pozitívny výsledok testu zaručuje správnosť vykonanej repasácie a plnú
funkčnosť čerpadla..
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Čerpadlá Bosch VP29/30 a VP44

Čerpadlá Delphi DP200/DP300

od 450 €

Cena na požiadanie
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Vstrekovacie systémy
do dieselových motorov.
Vysokotlaké čerpadlá systému common rail, výrobcov Bosch, Delphi, Siemens
VDO/Continental a Denso (Common Rail).
Naša spoločnosť vykonáva opravy vysokotlakých čerpadiel systému common rail od výrobcov Bosch, Delphi, Siemens VDO/Continental a Denso. Tento systém je využívaný v osobných a nákladných vozidlách a takisto
v pracovných a poľnohospodárskych strojoch. Najnovšie strojné zariadenie a pracovné postupy spolu s vyškoleným
personálom nám umožňujú vykonávať repasáciu na tej najvyššej kvalitatívnej úrovni. Všetky opravy sú vykonávané
podľa inštrukcií a postupov od samotných výrobcov a pri repasácii používame výhradne originálne náhradné diely.

Repasácia vysokotlakých čerpadiel Bosch CP1, CP2 a CP3.
Proces opravy začína testom čerpadla, ktorému predchádza jeho pretesnenie. Na testovanie sa používa testovacia
stolica Bosch EPS 815 s príslušným adaptérom. Ak je to nutné sú vymenené všetky poškodené diely,
ako je dopravné čerpadlo, elektromagnetický ventil, hriadeľ, piesty, hlava, alebo obal čerpadla. Každá repasácia
je ukončená kompletným testom funkčnosti čerpadla.
Takisto máme všetko potrebné vybavenie pre opravy čerpadiel CP4 a čakáme len na sprístupnenie
postupov opráv a na začiatok distribúcie originálnych náhradných dielov spoločnosťou Bosch.

Repasácia vysokotlakých čerpadiel Delphi DFP1 a DFP3
Tak ako pri všetkých produktoch spoločnosti Bosch, aj tu začína proces repasácie kompletným pretesnením
čerpadla. Následne sa čerpadlo testuje na stolici Hartridge, ktorá je ako jediná autorizovaná pre testovanie
produktov spoločnosti Delphi. Pokiaľ je nutné sú vymenené všetky poškodené komponenty : podávacie čerpadlo,
elektromagnetické ventily, mechanické ventily, hriadele, piesty, alebo obal čerpadla. Ďalšou fázou je opakované
testovanie na skúšobnej stolici, overovanie pracovných parametrov a tesnosti simulovaním rôzneho zaťaženia.

Repasácia vysokotlakých čerpadiel Siemens VDO/Continental i Denso.
Chronologicky s vyššie uvedenými čerpadlami, oprava začína výmenou sady tesnenia.Skúšobný test sa vykonáva
na stolici Hartridge, ktorá bola schválená výrobcom VDO Siemens Continental na testovanie vstrekovacích
systémov tohto výrobcu.

Turbo-Tec Slovakia s.r.o., Bratislavská 490, 911 01 Trenčín tel.: +42132 652 33 07 e-mail: trencin@turbo-tec.eu
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Čerpadlá Common Rail Bosch CP1, CP2,CP3 a CP4

od 120 €

Čerpadlá Common Rail DELPHI DFP1 a DFP3

od 140 €

Čerpadlá Common Rail Siemens VDO/Continental

od 140 €

Čerpadlá Common Rail DENSO

od 140 €
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Vstrekovacie systémy
do dieselových motorov.
Elektronicky riadené vstrekovače common rail výrobcov Bosch, Delphi a Siemens
VDO/Continental (Common Rail).
Ponúkame testovanie a opravy vstrekovačov systému common rail spoločností Bosch, Delphi a Siemens
VDO/Continental. Repasácia zahŕňa všetky nevyhnutné kroky predpísané výrobcami vstrekovačov
a takisto ich testovanie na príslušných strojoch.
Oprava vstrekovačov Bosch Common Rail
Na žiadosť zákazníka sa vykonáva testovanie vstrekovačov pred ich repasáciou. Oprava poškodených
vstrekovačov spočíva vo výmene rozprašovacej trysky, sady tesnení a ventilu a ak je to potrebné je
vymenená aj cievka. Testovanie aj repasácia sa vykonáva na prístroji Bosch EPS 815 s príslušným
adaptérom. Test je automatický a simuluje každý typ záťaže, ktorému je vstrekovač vystavený pri
práci motora. Po vykonaní testu je vstrekovaču automaticky pridelený kontrolný kód, alebo IMA kód,
ktorý je nevyhnutný pre riadiacu jednotku motora.
Takisto máme všetko potrebné vybavenie pre opravy piezoelektrických vstrekovačov, čakáme len na sprístupnenie
postupov opráv a na začiatok distribúcie originálnych náhradných dielov spoločnosťou Bosch.

Oprava vstrekovačov Delphi Common Rail
Taktiež ponúkame testovanie, ako aj opravy Delphi vstrekovačov systému Common Rail. Počas procesu
regenerácie sa vždy vymieňajú najdôležitejšie časti vstrekovačov : vstrekovacia tryska a regulačný ventil.
Hodnoty pracovných parametrov sú kontrolované na skúšobnej stolici CPI-PC Hartrige, autorizovanou
spoločnosťou Delphi. To umožňuje každému vstrekovaču generovať nové C2i/C3i kalibračné kódy . Ich
zadanie do riadiacej jednotky motora zabezpečuje správne dávkovanie paliva.
Oprava vstrekovačov VDO Siemens/Continental Common-Rail
V prípade vstrekovačov VDO ponúkame testovanie aj ich repasáciu. Oprava spočíva vo výmene
trysky, tesnení a precízneho očistenia ostatných komponentov vstrekovača. Test sa vykonáva na
stolici Hartridge, ktorá je schválená výrobcom na vykonávanie testovania.
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Vstrekovače Common Rail BOSCH

od 120 €

Vstrekovače Common Rail DELPHI

od 110€

Vstrekovače Common Rail SIEMENS VDO/CONTINENTAL

od 140 €

* možnosť opravy - na zavolanie

Vstrekovače Common Rail DENSO
* možnosť opravy - na zavolanie

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.

od 140 €
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH
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Vstrekovacie systémy
do dieselových motorov.
Združené vstrekovače Bosch (PD/UIS), Delphi (EUI)
Naším zákazníkom ponúkame testovanie ako aj komplexné opravy vstrekovačov použitých v osobných
automobiloch dodávkových vozidlách a v pracovných strojoch. Regenerácia zahŕňa všetky činnosti
uvedené v pokynoch pripravených jednotlivými výrobcami
Opravy vstrekovačov Bosch čerpadlo – tryska (PD/UIS).
Test pred a po repasácii sa vykonáva na stolici Bosch EPS 815 s nástavcom Cambox. Toto zariadenie
dokáže nastaviť vstrekovač s tou najväčšou presnosťou a zahŕňa aj precízne nastavenie veľmi dôležitej
hodnoty nazývanej BIP (začiatok vstrekovacej periódy). Oprava zahŕňa výmenu trysky a sady tesnení
a precíznu očistu ostatných súčastí. Ak je to nutné sú vymenené aj ostatné diely ako pružina, alebo piest,
ktorý riadi dobu vstreku.
Oprava združených vstrekovačov DELPHI EUI
Zaoberáme sa repasáciou vstrekovacích jednotiek Delphi. Zvyčajne sú použité v motoroch pre nákladné
vozidlá, autobusy, stavebné a poľnohospodárske stroje. Testovanie a kalibráciu vykonávame na skúšobnej stolici Hartridge AVM2-PC. Oprava zahŕňa výmenu vstrekovacej trysky, riadiacich ventilov, tesnenia,
taktiež kontrolu ďalších dielov. Ak sú ostatné diely vstrekovača ako pružina, alebo elektronický konektor
poškodené, tak sú vymenené za nové. Ak výrobca predpisuje generovanie nového korekčného kódu ten
je pri repasácii vygenerovaný a vstrekovač je ním označený, kód je generovaný na základe parametrov
pri kalibračnej skúške na testovacej stolici.
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Vstrekovače BOSCH (PD/UIS)

od 150 € *

* možnosť opravy - na zavolanie

Vstrekovače DELPHI (EUI)
* možnosť opravy - na zavolanie

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.

od 180 € *
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH
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Vstrekovacie systémy
do dieselových motorov.
Čerpadlá individuálnych vstrekovacích systémov Bosch PLD/UPS.
Vďaka adaptéru Bosch CAMBOX v našej ponuke nájdete tiež testovanie a opravy čerpadiel
individuálnych vstrekovacích jednotiek (PLD/UPS). Oprava tohto typu čerpadla zahŕňa výmenu sady
tesnení, kontrolu, čistenie a prípadnú výmenu dielov ako sú ovládací elektromagnetický ventil alebo
prvkov, ktoré generujú vysoký tlak. Záverečný test vstrekovacej jednotky sa vykonáva na skúšobnej
stolici EPS815 s pripojeným adaptérom Bosch CAMBOX.

Čerpadlá individuálnych vstrekovacích systémov Delphi EUP.
Delphi Smart vstrekovače.
V našej ponuke nájdete aj testovanie vstrekovacích jednotiek typu EUP systémov výrobcu Delphi.
Tento typ vstrekovacieho systému testujeme na skúšobnej stolici Hartiridge AVM2-PC. Repasácia zahŕňa
spravidla výmenu všetkých tesnení a piestov, ako aj kontrolu mechanického stavu všetkých ostatných
dielov a ich kompletné prečistenie. Ak sú niektoré diely mechanicky poškodené ako pružina, riadiaci
ventil, cievka alebo elektronický konektor tak sú samozrejme vymenené za nové.
Opravená vstrekovacia jednotka je následne podrobená testu, na základe čoho je podľa parametrov
zmeraných počas kalibračnej skúšky vygenerovaný korekčný kód. V prípade procesu repasácie vstrekovacích jednotiek typu Smart vstrekovače je štandardom výmena vstrekovacej trysky. Ak je to nutné,
sú vymenené ďalšie diely vstrekovača ako sú regulačný ventil ,cievka alebo elektronický konektor .
Proces repasácie je ukončený kalibračným testom a vytvorením nového korekčného kódu vstrekovača.
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Individuálne čerpadlá BOSCH PLD/UPS

od 180 €

Individuálne čerpadlá DELPHI (EUP)

od 180 €

Vstrekovače SMART

od 180 €
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Turbodúchadlá.
Spoločnosť Turbo-Tec sa špecializuje na profesionálnu repasáciu turbodúchadiel pre osobné,
nákladné vozidlá, pracovné a poľnohospodárske stroje a iné prepĺňané motory. Naša ponuka
zahŕňa produkty všetkých hlavných výrobcov:

•
•
•
•
•
•
•

Garrett
Borg Warner Turbo Systems (KKK a Schwitzer)
Holset
Mitsubishi
IHI
Continental
Toyota

Pri repasácii turbodúchadiel používame výhradne originálne náhradné diely.
S použitím najmodernejšieho strojného vybavenia, vedomostí a zručností našich technikov, sme schopní
zrepasovať takmer každý typ turbodúchadla.
Nastavenie správnych parametrov turbodúchadiel s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) pre nás nie je
žiadny problém, takisto ako repasácia elektronicky riadených turbodúchadiel.
Každé repasované turbodúchadlo je podrobené dynamickému testu vyváženia na najnovšom modely
vyvažovacieho prístroja Schenck. Schenck je svetový líder na trhu vyvažovacích prístrojov.
Tento test nám umožňuje vykonávať repasáciu na najvyššej kvalitatívnej úrovni a ponúknuť produkty
a služby tej najlepšej kvality.
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Turbo bez VNT

od 225 €

Turbo s VNT

od 250 €

Turbo s elektronickým regulovaním VNT

od 300 €
*všetky ceny sú uvádzané bez DPH

V prípade opravy Vašich dielov vieme proces opravy urýchliť predajom už zrepasovaných
produktov z našich skladov. Ak repasovaným dielom nedisponujeme a Váš diel sa nedá
opraviť ponúkneme Vám originálny nový diel.
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Plná ochrana s unikátnym
systémom záruky.
Turbo-Tec ako jediná firma zaviedla unikátný systém riešenia nároku u zamietnutých reklamácií,
kde je poškodenie tovaru spôsobené externými faktormi (napr. zlé mazanie, nasatie nečistôt,
zlá kvalita paliva,…), na ktoré sa nevzťahuje záruka. Ak nastane táto situácia Turbo-Tec ponúkne
opravu dielu, resp. druhý diel zo skladu za 50% pôvodnej ceny. Toto riešenie značne zvyšuje
pridanú hodnotu našich výrobkov

Ak bude reklamácia akceptované, čiže oprávnená Turbo-Tec hradí náklady na
montáž a demontáž. Samozrejme každá reklamácia sa posudzuje individuálne
a vždy sa snažíme o maximálnu spokojnosť zo strany zákazníka.
Ku každej reklamáci reklamačný technik vystaví protkol s fotografiami a inštrukciami, čo treba na vozidle skontrolovať, aby sa predošlo opätovnému poškodeniu.
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Kontakt.
Turbo-Tec Slovakia s.r.o. , Bratislavská 490, 911 01 Trenčín
0421 32 652 33 07 / 0421 32 652 33 08 / trencin@turbo-tec.eu

Turbo-Tec Ltd.
+ 44 (0) 7476 527160 / london@turbo-tec.co.uk
Turbo-Tec Germany GmbH
0049 (0) 89 44479826 / muenchen@turbo-tec.eu
Turbo-Tec S.A.S.
0033 3 20 11 30 73 / seclin@turbo-tec.eu

Turbo-Tec GmbH
0043 01 867 34 14 / wien@turbo-tec.eu
Turbo-Tec HU KFT.
0036 96 416-826 / gyor@turbo-tec.eu
Turbo-Tec CZ s.r.o.
00420 543 214 658 / brno@turbo-tec.eu
Turbo-Tec Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 2H, 43-600 Jaworzno
+ 48 32 617 77 33 / + 48 32 616 67 38 / info@turbo-tec.eu
Turbo-Tec SRL
0040 736 366 825 / bucharest@turbo-tec.eu
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