Sázíme na výměnné díly.

Originální díly MAN® ecoline:
časově úsporná řešení pro vozidla MAN.

Kvalita originálních dílů MAN®.
Po celou dobu životnosti vozidla.
MAN poskytuje svými vozidly, servisními službami a náhradními díly mimořádně
vysokou kvalitu – a tu vám chceme zaručit po celou dobu životnosti vozidla. Při
rychlých opravách svých vozidel nyní můžete vsadit na vysoké standardy originálních
dílů MAN® ecoline.
Originální díly MAN® ecoline jsou profesionálně renovované výměnné díly, které vám
umožňují rychle opravit vaše vozidlo MAN – a to v originální kvalitě MAN.

Nejvyšší kvalita, nejvyšší efektivita.
Včetně záruky MAN Originální díly®.
Originální díly MAN® ecoline jsou výměnné díly, nově renovované podle standardů
pro originální díly MAN® buď firmou MAN, původním výrobcem (OES), nebo externím
dodavatelem. To znamená, že díl, který již byl použit ve vozidle MAN, je kompletně
renovován, přičemž jsou vyměněny veškeré součásti podléhající opotřebení.
Díky tomuto způsobu renovace odpovídá kvalita originálních dílů MAN® ecoline kvalitě
nových originálních dílů MAN. Proto na ně také poskytujeme stejnou záruku jako na nové
originální díly MAN®.

Originální díly MAN® ecoline.
Nová řada výrobků v nabídce servisu MAN.
Ekonomicky a ekologicky ve výhodě:
Vsaďte také vy na originální díly MAN® ecoline získejte výhody.

ekonomické
 zkrácení prostojů (neproduktivní časy)
 snížení nákladů na údržbu
 zachování hodnoty vozidla
ekologické
 šetření důležitých přírodních zdrojů
 úspora energie při renovaci ve srovnání s novou výrobou
 snížení emisí CO 2

Přehled výhod pro vás.
Vaše originální díly MAN® ecoline:
 Udržují cenovou hladinu nákladů za opravy a údržby starších
vozidel v souladu s aktuální hodnotou vozidla.
 Vrací vozidlo dříve zpět na silnici, protože výměna dílů je
rychlejší než jejich oprava.
 Sednou „jako nové“, protože jejich 100% kvalita je ověřena
testy.
 Jsou spolehlivé, protože splňují stejné specifikace a záruky
jako nové originální díly MAN®.

 Zachovávají hodnotu vozidla, protože vozidlo zůstává věrné
značce MAN – po celou dobu životnosti.
 Chrání životní prostředí, protože renovací šetříme přírodní
zdroje a snižujeme emise CO2.
 Šetří čas a práci, protože jsou dostupné v každém
autorizovaném servisu MAN.
 Zajišťují nejvyšší technické standardy pro vaše vozidlo.
 Zaručují stejnou míru bezpečnosti jako originální díly MAN®.

Originální díly MAN® ecoline.
Pro všechna nákladní vozidla konstrukčních řad
TGX, TGS, TGL, TGM a autobusy
Dodávané díly
Alternátory

Redukční převodovky

Tachografy

Brzdové válce

Rozvodovky

Turbodmychadla

Hlavy válců

Rychlostní skříně

Ventilátory motoru

Klikové hřídele

Řízení

Ventily

Kombinovaný držák trysek

Setrvačníky

Vodní pumpy

Motory

Spojková ložiska

Vstřikovací čerpadla

Polomotory

Spojkové lamely

Vstřikovací trysky

Převodky řízení

Spojkové sady

Vzduchové kompresory

Přítlačné talíře

Startéry

Rozšířená nabídka
originálních dílů MAN® ecoline.

Novinka

Klikový hřídel

Novinka

Nové originální díly MAN ecoline v sortimentu:
 Polomotor
 Klikový hřídel
 Setrvačník
®

Dále nabízíme rozšířený sortiment výměnných dílů
pro hlavy válců.

Novinka
Polomotor

Setrvačník

Vstřikovací tryska

Vstřikovací čerpadlo

Hlava válců

Turbodmychadlo

Startér

Alternátor

nové výměnné díly

stávající výměnné díly

rozšířené nabídky výměnných dílů

Váš autorizovaný servis MAN

AUTOCENTRUM WEST s.r.o.
Domažlická 1195/178a
314 62 Plzeň
Tel.: +420 371520085, 724909277-8, 725075895
info@autocentrumwest.cz
www.autocentrumwest.cz

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 70 Čestlice
Česká republika
www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz

Konkrétní použitelnost dílu je třeba ověřit dle VIN vozidla v autorizovaném servisu MAN.
Texty a ilustrace jsou nezávazné.

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

