
Copyright Muku.pl 1 of 1

TYTUŁ: Części do silników Deutz ktservice.com.pl, silniki

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ktservice (.: ktservice :.)
  Adres: Wola Łaskarzewska 11
  Miasto: Łaskarzew/garwolin
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 697698096
                

OPIS:

KT Service - oryginalne oraz markowe części, podzespoły, materiały eksploatacyjne do silników maszyn Atlas, Volvo Bus, Volvo Truck,
Volvo CE, Zettelmeyer, O&K,
KTService, tel. 697 698 096

Przyjmujemy zamówienia telefoniczne/Szybko Wyceniamy/ Niezwłoczna wysyłka części z naszego magazynu

Nie trać czasu i pieniędzy na pośredników którzy sprowadzają części âna zamówienie"

Zadzwoń do nas i kup bezpośrednio w najniższej cenie na rynku: tel 697 698 096
Prowadzimy sprzedaż części do silników Deutz montowanych w maszynach Atlas i Atlas Terex, oferując Państwu różnego rodzaju tuleje,
filtry, uszczelki, pompy oraz inne podzespoły niezbędne do prawidłowego działania koparek, ładowarek i innych maszyn budowlanych.
Stawiamy na dostępność części, jak również najwyższą jakość naszych rozwiązań, dlatego też spełniamy oczekiwania Klientów o różnych
potrzebach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również wtedy, gdy potrzebujecie fachowego doradztwa w zakresie wyboru części do
silników - wystarczy skontaktować się z nami tel. 697698096.
Części do silników maszyn budowlanych, rolniczych drogowych oraz samochodów ciężarowych z silnikami Deutz, Volvo, MAZ, MTZ
Części do silników koparek, ładowarek, podnośników koszowych, ładowarek teleskopowych, ciągników rolniczych,
Części do silników maszyn: Kramer, Neuson, New Holland, Case, Merlo, JCB, Haulotte, Genie, Gizo, Atlas, Terex
www.ktservice.com.pl

Tłoki deutz, uszczelki deutz, pierścienie deutz, cylinder deutz, panewki deutz, pompa wody deutz, pompa oleju deutz, pompa wtryskowa
deutz, pompowtryskiwacz deutz, wtryskiwacz deutz, pompka zasilająca deutz, śruby głowicy deutz, cewka gaszenia deutz, elektrozawór
deutz, turbosprężarka deutz, sprężarka powietrza deutz, wałek rozrządu deutz, wał korbowy deutz, tulejki główki korbowodu deutz,
korbowód deutz, sterownik deutz, aktuator deutz,

- największy w Polsce magazyn części do silników Deutz typ. F2L511, F3L1011, F3L1011F, F4L1011, F4L1011F, F3L912, F4L912,
F5L912, F6L912, BF4L913, BF6L913, BF4M1012, BF6M1012, BF4M1013, BF6M1013, F3L2011, F4L2011, BF4L2011,
- części: Deutz, Bosch, NPR, Goetz, Mahle, Nural, Victor Reinz, Iskra, Sonne, Firad, KolbenSchmidt, King, Power Gasket, Power Seal,
- szybka realizacja zamówień, części z magazynu wysyłamy w dniu złożenia zamówienia,
- pomoc techniczna, oraz fachowy instruktaż montażu dla naszych klientów,


