Vstøikovací potrubí naftových èerpadel
pro motory Euro 1 a Euro 2
ÈSN 42 67 18, DIN 2391, GOST 11017
Jednou z èinností firmy od r. 1994 je výroba palivových systémù zabezpeèujících pøívod paliva
pro motory opatøené vstøikovacími èerpadly v provedení podle parametrù v normách
ÈSN,DIN,GOST. Naše firma provádí výrobu a kompletace úplných vstøikovacích sad pro tyto motory
na základì požadavkù zákazníkù v oblasti prvovýroby a náhradní spotøeby tohoto zaøízení. Vysoká kvalita našich výrobku je
garantována pøedevším dodávkami materiálu pro výrobu tìchto potrubí, která odpovídá úrovni kvality
podle normy ÈSN 42 6718, což odpovídá také ISO 9001/EN29001. Uvedená potrubí splòují normy pro použití k motorùm s provozním tlakem do 120Mpa.
Naše firma na základì vašich požadavkù mùže vyrobit i vstøikovací sady nebo i jednotlivá potrubí, v rùzných rozmìrech podle
výkresové dokumentace nebo vašeho vzorku.V souèasné dobì firma vyrábí cca 330 druhù tìchto dvouplášových
pøivadìèù paliva pro tuzemské i zahranièní zákazníky.Nejvìtší produkci tvoøí trubky a sady pro nákladní automobily
AVIA, Skoda-Liaz , TATRA, traktory Zetor,vozíky Multicar a další zemìdìlskou mechanizaci.
Naše firma spolupracuje v této oblasti s firmami v Brazílii a Nìmecku vyrábìjící podobné výrobky pro zahranièní automobily jako
jsou znaèky IVECO, MB, DAF, VW./ Audi Deutz ..aj. Tyto výrobky jsme po dohodì s vámi schopni zajistit.
Katalogy tìchto výrobkù vám mùžeme zaslat na vaše pøání.
Naše výrobky si za dobu existence získali spoustu spokojených zákazníkù, jak v ÈR, Slovensku, tak v Africe, Indii nebo až Jižní Americe.
V naší výrobì vycházíme ,dle možností vstøíc i drobnému zákazníkovi, kdy napø. pøi prasknutí potrubí na zahranièním zaøízení a poøízení nového
( která se i špatnì shání ) by musel zaplatit vysokou cenu. My vyrobíme náhradní potrubí v cenì napø. 300kè proti cenám nìkdy až 1500kè za jednotl.
trubku, nebo cenám úplných sad kdy, cena nové zahranièní sady je cca. od 8 až do 20.000Kè !!
Myslím, že právì tady oceníte, nejenom kvalitu výrobku a službu, která vám pomùže hodnì ušetøit, ale i ochotu naší privátní firmy, pro kterou nejenom
velký zadavatel, ale i spokojený drobný zákazník je velice dùležitý!

