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Tartjuk magunkat mottónkhoz:
MAN - megbízható és gazdaságos
Célunk változatlan, a legjobb minőség biztosítása járművei(n)k
hosszú élettartamának eléréséhez. Szervizeink gondoskodnak
róla, hogy a szükséges alkatrészek cseréje esetén gyorsan, szakszerűen beépítésre kerüljenek és a műhelyben töltött idő a lehető
legrövidebb legyen. Így érjük el közösen, hogy járművei(n)k teljes
élettartamuk alatt megbízhatóan és gazdaságosan működjenek.
Az MAN Original® alkatrészek felhasználásával garantáljuk:
a jármű üzembiztos működését,
szükség esetén gyorsabb javítását,
minőséget, hosszú élettartamot, alacsony üzemletetési

További információért keresse fel szakszervizeinket
vagy látogassa meg honlapunkat!

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
MAN dunaharaszti
kirendeltsége
2330 Dunaharaszti
Csonka János u. 2.
Tel: (24) 520-300
Fax: (24) 520-301
Alkatrész értékesítés:
Tel: (24) 520-316
(24) 520-318

MAN győri
kirendeltsége
9027 Győr
Berkenyefa sor 1.
Tel: (96) 515-460
Fax: (96) 515-461

MAN pécsi
kirendeltsége
7630 Pécs
Pécsváradi út 4.
Tel: (72) 539-400
Fax: (72) 539-401

MAN tiszaújvárosi
kirendeltsége
3580 Tiszaújváros
Bay Zoltán u. 15.
Tel: (49) 544-400
Fax: (49) 544-401

Tel: (96) 515-473
(96) 515-464

Tel: (72) 539 406
+36 30 788-1280

Tel: (49) 544-406
+36 30 747-4789

költségeket, így
legjobb ár/értékarányt.
MAN szervizeinkben:
Az ügyfél első.
Gyorsan, szakszerűen és kiváló ár-érték arányon dolgozunk.
Munkatársainkat folyamatosan képezzük.
MAN célszerszámokat, és a legfrissebb eredeti
MAN szoftvereket használjuk.
Csak a valóban szükséges alkatrészeket cseréljük!

AZ MAN járművekhez
mi értünk a legjobban!

MAN szerződött szervizpartnerek
Inter-Épfu
Budapest Kft.
2310 Szigetszentmiklós
Kereskedő u. 3.
Tel: (24) 525-783
(24) 525-784
Fax: (24) 525-789

Autorail Kft.
6728 Szeged
Budapest út 34.
Tel: (62) 472-327
Fax: (62) 451-754

Nagy József
4030 Debrecen
Keleti Ipartelep,
Diószegi út 9.
Tel: (52) 448-002
Fax: (52) 432-625

Zalai Járműjavító Kft.
8900 Zalaegerszeg
Zrínyi u. 99.
Tel: (92) 598-534
Fax: (92) 598-534

Maximális teljesítmény
magas nyomáson

ÉNyKK Zrt.
9700 Szombathely
Körmendi út 92.
Tel: (94) 517-677
Fax: (94) 517-667

MAN Original®
üzemanyagrendszer
www.man.hu

Az MAN Original® befecskendező
és magas nyomású szivattyúk

MAN – minőség a
hosszú élettartam biztosításához

Maximális teljesítmény
a legjobb minőséggel

Az MAN befecskendező
szivattyúk előnyei

A befecskendező szivattyú az üzemanyagrendszer egyik
legfontosabb alkotórésze. Gondoskodik az üzemanyag
optimális befecskendezéséhez szükséges nyomásáról. A
befecskendező rendszer az MAN Original® szivattyúval alkot tökéletes összhangot.

Tökéletes összhang a szerkezeti elemekkel:
MAN Original® befecskendező szivattyúk
A hatékony, környezetbarát és gazdaságos üzemanyag
felhasználás érdekében az MAN Original® befecskendező
szivattyúk az üzemanyagrendszer többi részével összehangoltan működnek.
Az új fejlesztésű Common-Rail rendszerű MAN motoroknál
döntő jelentőségű a precíz befecskendezési folyamat biztosításához a közös nyomócsőben az aktuálisan szükséges,
akár 1800 bar nyomás megléte. Ezt csak az MAN magas
minőségű alkatrészei garantálják.

A jelenlegi, a CR rendszerhez használt MAN Original®
befecskendező illetve magasnyomású szivattyúk a mai
legfejlettebb műszaki színvonalat képviselik és ezzel a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják.

Ecoline MAN alkatrészek
Gyári új – vagy gyári felújított?
Fő, hogy MAN Original®
minőség!

A felújított MAN Original® befecskendező szivat�tyúk mérsékelt áron nyújtanak alternatív megoldást a javításhoz. Igaz ez a mai CR befecskendező rendszerre illetve a mechanikusan vagy
elektronikusan szabályozott soros befecskendező szivattyúkra egyaránt.
Az MAN minden járművéhez kiváló minőségben
kínál alkatrészeket, pontosan az eredeti specifikációnak megfelelően!
Nem csak hasonló, ez MAN!

Tekintsük át az előnyöket…
Az üzemanyag rendszer minden részével
összehangolt működés
Hosszú élettartam a kiváló minőségnek köszönhetően
Alacsony üzemanyag-fogyasztás
Legjobb hosszú távú ár/értékarány
Környezetbarát üzemvitel

MAN Ecoline alkatrészek:
Eredeti, felújított MAN alkatrészek, amelyeknek minden kopó alkatrészét az MAN cseréli ki az új gyári
MAN alkatrészekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő minőségben.

Akár
Felújított MAN Original® befecskendező szivattyú
– alternatív ajánlat mérsékelt áron.
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