Premio Wulkan-Auto
62-020 Swarzędz, ul. Miodowa 10

Serwis opon:
- wymiana opon na felgach do 22” włącznie z oponami typu RunOnFlat
- wyważenie kół do 24” (również nieprzelotowych)
- naprawa opon
- przechowywanie opon i kół
- prostowanie felg stalowych i aluminiowych
- renowacja felg stalowych i aluminiowych (piaskowanie, proszkowanie, wypalanie)
- obsługa czujników ciśnienia (TPMS) – diagnoza, sprzedaż nowych czujników, serwis
- pompowanie kół azotem
- wymiana zaworów w kołach
- utylizacja zużytych opon

Mechanika:
- wymiana oleju i filtrów oleju, powietrza, paliwa, kabinowych
- pakiety serwisowe (podstawowy, rozszerzony i pełny)
- wymiana akumulatorów (bezpłatny test akumulatora)
- diagnoza i wymiana elementów:
- układu hamulcowego (np. klocki, tarcze, zaciski, elektryczny ręczny)
- układu zawieszenia (np. tuleje wahaczy, el. stabilizatora, amortyzatory, sprężyny, łożysk)
- układu kierowniczego (np. końcówki, drążki, przekładnie kierownicze)
- układu napędowego (np. przeguby, półosie, sprzęgło, oleju w skrzyni biegów)
- układu wydechowego (np. tłumik, sonda lambda, filtr cząstek stałych)
- układu chłodniczego (np. przewody gumowe, termostat, chłodnica)
- układu zapłonowego (np. świece, przewody, cewki)
- diagnozy silnika i naprawa
- geometria komputerowa (zbieżność, kąty pochylenia, kąty wyprzedzenia sworznia zwrotnicy)
- diagnostyka komputerowa
- podstawowa elektryka samochodowa
- wymiana płynów (hamulcowego, chłodniczego, wspomagania)
- wymiana pasków wielorowkowych i osprzętu paska (napinacz, rolki)
- wymiana uszczelek silnika
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- wymiana rozrządu i pomp wody
- wymiana sprzęgła
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- regeneracja alternatorów i rozruszników (serwis zewnętrzny)
- regeneracja turbosprężarek (serwis zewnętrzny)
- regeneracja zacisków hamulcowych

Klimatyzacja:
- serwis układy na czynnik chłodniczy R134a i R1234yf
- sprawdzenie szczelności układu (wstępne i dokładne)
- odgrzybianie układu metodą ozonowania
- czyszczenie parownika klimatyzacji preparatem BG Frigi Clean
- czyszczenie nawiewów oraz wnętrza samochodu preparatem BG Frigi Wave
- diagnostyka układu klimatyzacji
- wymiana czujników i zaworów w układzie klimatyzacja
- wymiana sprzęgła sprężarki oraz całych sprężarek
- wymiana filtra kabinowego
- wymiana przewodów gumowych i aluminiowych
- wymiana chłodnicy klimatyzacji

Opony, części, akcesoria:
- opony letnie, zimowe, całoroczne wszystkich producentów (na miejscu)
- felgi stalowe i aluminiowe (np. Dezent, ATT, Ronal, AEZ, O.Z., Dotz)
- czujniki ciśnienia TPMS, zawory do czujników (na miejscu)
- kołpaki (na miejscu)
- śruby i nakrętki do kół (na miejscu)
- płyn do spryskiwaczy (na miejscu)
- akumulatory (na miejscu)
- oleje, filtry, płyny (na miejscu)
- wycieraczki (na miejscu)
- wszystkie pozostałe części dostępne zazwyczaj w przeciągu 24h od zamówienia
NIE ZNALEZŁEŚ INTERESUJĄCEJ CIĘ USŁUGI? ZAPYTAJ W BIURZE.

