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Motorprofi Kft.

> Motorfelújítás <

> Hengerfej - felújítás <

> Motorikus alkatrészek biztosítása <

> Járművek csöveinek, tömlőinek gyártása, forgalmazása <
> Hidraulika tömlők gyártása <

> Hidraulika rendszerek javítása, felújítása <

> KIA, Hyundai, Daewoo alkatrészek forgalmazása <
Cím:
Webcím:
E-mail:
Telefon:

4031 Debrecen, Kishatár utca 18.
www.motorprofi.hu
motorprofi@motorprofi.hu
06/52 440-372; 06/30 9454-164

A Motorprofi Kft. a sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy termékeivel és
szolgáltatásaival elérje partnereinek teljes megelégedését.
Legfőbb célunk, hogy termékeink és szolgáltatásaink minősége folyamatosan
megfeleljen a vevőink által meghatározott és elvárt igényeinek.
A vevőinkkel és beszállítóinkkal hosszú távú kapcsolatokra törekszünk, mely
érdekében minőségügyi rendszert működtetünk.
Csapatunk célorientált, világos és egyértelmű szabályok szerint működik.
Célunk ügyfeleink teljes körű kiszolgálása, melyhez hozzájárul munkatársaink
felelősségvállalása. Valamennyien hozzájárulunk a munkafolyamatok javításához és
fejlesztéséhez. Sikerünk munkatársaink teljesíteni akarásán múlik.
A kitűzött célok elérését nyílt vezetői magatartással ösztönözzük.
MOTORJAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, FŰZÖTT BLOKK BIZTOSÍTÁS

> Motor-részegységek felújítása, javítása
> Motorblokk síkköszörülése
> Motorblokk vonalba fúrása
FŐTENGELY JAVÍTÁS
>
>
>
>

Főtengely köszörülése
Főtengely repedésvizsgálata
Csapágyak illesztése
Csapok feltöltése
HAJTÓKAR FELÚJÍTÁS

> Derékszögelés
> Hajtókarpersely cseréje, felfúrása
> Hajtókar ágyának felszabályozása

Motorprofi Kft.

4031 Debrecen, Kishatár utca 18.

HENGERFEJEK TELJESKÖRŰ PROFESSZIONÁLIS JAVÍTÁSA
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Nyomáspróba
Síkköszörülés
Hegesztés
Szelepülék-szelepvezető és szimering csere
Szelep - szelepfészek szabályozása
Vákumteszt

HIDRAULIKA RENDSZEREK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA
Hidraulika szivattyúk
Mellékmeghajtásaok
Hidraulika-munkahengerek
Vezérlőtömb
Kapcsolók
Olajtartályok gyártása

HIDRAULIKA ÉS VEZETÉKRENDSZEREK
JÁRMŰVEK ÉS ERŐGÉPEK SZÁMÁRA

> Alacsony nyomású tömlők armatúrái:
- üzemanyagokhoz
- olajokhoz
- fékekhez, tengelykapcsolókhoz
> Speciális járműcsövek:
- acél, bundy és rézcsövek
- diesel nyomócsövek
- polyamid csövek
- gyorscsatlakozók
- vágógyűrűs közcsavarok és csatlakozói

VEVŐSZOLGÁLAT, MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

> Szakszerű műszaki tanácsadás
> Ügyfélszolgálat
Termékeinken és tevékenységünkön keresztül a piac
legjobbja akarunk lenni, melyhez folyamatosan kérjük
ügyfeleink támogatását és együttműködését.

Telefon: 52/440-372; 30/9454-164

Motorprofi Kft.

ALKATRÉSZÜZLET
KIA, Hyundai, Daewoo alkatrészek
nagy választékban raktárról!
FILTER ALKATRÉSZ KERESKEDÉS

> Tehergépjármű és motorikus alkatrészek <
SZŰRŐK SZAKBOLTJA

> Levegő-, olaj, üzemanyag szűrők
gépekhez, berendezésekhez, hidraulikákhoz <

> Olajok, adalékok, üzemanyagtömlők,
diesel nyomócsövek, klímatömlők, tachográf lapok <
TÉRKÉP

METRO
DEBRECEN

CORA

Motorprofi Kft.
KIA

Cím:
Webcím:
Telefon:
Mobil:

4031 Debrecen, Kishatár utca 18.
www.kia-alkatresz.hu
06/52 530-225
06/30 928-4426

