S

A

M

S

O

E

C

R

H

W

O

I

D

S

O

W

Y

Serwis samochodowy:
Świadczy usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów
osobowych, dostawczych i ciężarowych, przyczep i naczep,
pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i wózków
widłowych. Jesteśmy autoryzowanym partnerem Bosch Diesel
Service w zakresie kompleksowej naprawy podzespołów
układów wtryskowych Bosch . Dodatkowo prowadzimy również
działalność stacji paliw oraz myjni samochodowej.
Serwis Samochodowy oferuje:
• Bieżące przeglądy i obsługi eksploatacyjne,
• Naprawa układów hamulcowych, kierowniczych i zawieszeń
• Naprawy instalacji elektrycznych,
• Naprawy układów przeniesienia napędu,
• Naprawa układów pneumatycznych,
• Usługi konserwacyjne pojazdów i urządzeń podlegających
dozorowi technicznemu UDT,
• Czyszczenie układów zasilania silników Diesel, METODĄ
FaktorPlus
• Montaż systemów monitorowania pojazdów, maszyn
budowlanych
• Prace z zakresu blacharsko-spawalniczego
• Prace z zakresu obróbki skrawania,
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• Usługi napraw w terenie,
• Usługi Stacji Paliw,
• Usługi Myjni Samochodowej,
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Bosch Diesel Service
W ramach posiadanej autoryzacji świadczymy usługi z zakresu:
• Diagnostyki wtryskiwaczy CRI/ CRIN na stanowisku
probierczym EPS 200,
• kompleksowej naprawy wtryskiwaczy CRI / CRIN przy
wykorzystaniu trzeciego stopnia naprawy. Usługa wykonywana
jest w specjalnym pomieszczeniu tzw. Clean Room,
• naprawy pomp wtryskowych wysokiego ciśnienia
typu CP1, CP1H, CP3, CP3H oraz CP4, na stanowisku
probierczym EPS 815,

• diagnostyki układów zasilania silników Diesel,
• rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących
uszkodzeń i napraw podzespołów układów wtryskowych
firmy Bosch,
• diagnostykę komputerową pojazdów ciężarowych przy
wykorzystaniu diagnoskopu Bosch KTS 800 Truck,
oraz pojazdów osobowych i dostawczych przy pomocy
diagnoskopu Bosch KTS 570,
• sprzedaż części zamiennych m.in. wtryskiwaczy, pomp
wtryskowych i innych elementów układów wtryskowych.
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Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64-920 Piła
tel.: +48 67 215 13 00
fax: +48 67 215 13 59
www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A.
Oddział Diament w Zielonej Górze
ul. Naftowa 3a
65-705 Zielona Góra
tel.: +48 68 329 54 71
www.diament-budownictwo.pl

