Bosch Diesel Center:
Din diesel-spesialist! Diagnose og reparasjon
av alle dieselsystemer

www.boschdieselcenter.no

System-knowhow fra Bosch

Moderne høytrykks-dieselinnsprøytningssystemer
har i de sener årene utløst en diesel-boom. Med de
nye diesel-høytrykksystemene er imidlertid diagnose
og reparasjon blitt mer krevende.
Derved krever reparasjon av moderne dieselsystemer i tillegg til kvalitetsprøveutstyr, spesialverktøy og høy renhet i dieselverkstedet, og fremfor
alt høy presisjon og dieselkompetanse.
For denne moderne dieselteknikken er vi som Bosch
Diesel Center best rustet og derfor din samtalepartner for all diesel - uansett type, motor og merke.
Som Bosch Diesel Center tilhører vi den internasjonale Diesel-verkstedorganisasjonen til Bosch, de
ledende tilbydere av moderne dieselteknologi. Med

Noen av dieselsystemene Bosch har utviklet:

sin mangeårige kunnskap fra utvikling og originalutstyr er Bosch nr. 1 i verden når det gjelder diesel-

CP = Common Rail Pump (høytrykkspumpe)

systemer.

CRI = Common Rail Injector (innsprøytningsdyse)
UP = Unit Pump (pumpeledningsdyse)
UI = Unit Injector (pumpedyse)
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Økende krav ved dieselreparasjoner.
Fra enkle komponenter til samvirkende systemer.

2006

Bosch Diesel Center –
du kan dra nytte av vår dieselkompetanse

Vi er kompetente serviceytere for alle dieselsystemer.

Du kan dra nytte av vår dieselkompetanse slik:

Spesielt verksteder, firmakunder og flåtedrivere kan vi

• Høykvalifiserte og regelmessig etterutdannede diesel-

tilby en profesjonell løsning hvor vedlikehold og istandsettelse av den mest moderne dieselteknikk.

teknikere
• Spesialkunnskap for alle kjøretøytyper, motorer og
merker
• Høyverdig, sertifisert diagnose og kontrollteknikk
• Omfangsrike spesialverktøy
• Maskin- og programvare med høy ytelse
• Diesel-verksted med det mest moderne tekniske utstyr
• Rikelig lager av gjengse bytte-pumpesystemer
• Bosch garantiytelser
• Bosch reservedeler i originalkvalitet
• Hele tiden et høyt verkstedsnivå, takket være regelmessige kvalitetsrevisjoner ved Bosch

Lønsethagen Elektro – Diesel A/S

Lønsethagen Elektro – Diesel er et
selskap i Lønsethagen gruppen som
driver flere virksomheter innen bil og
eiendomsbransjen.
Lønsethagen Elektro – Diesel A/S har
en historie som går tilbake til 1953,
og har over 55 års erfaring innen
dieselfaget. Bedriften har hele tiden
hatt reparasjon av dieselutstyr som
en hovedbeskjeftigelse. Våre medarbeidere er spesialutdannet gjennom
kurs hos Bosch innen feilsøking på
dieselmotorer, og er ofte brukt som
samtalepartner når kundene har
problemer i den daglige drift, og ved
vedlikehold av dieselsystemer. Vi har
det mest moderne testeutstyr på
markedet, og våre medarbeidere er i
stand til å stille komplett diagnose på
de fleste typer dieselmotorer. Vi feilsøker og reparerer nesten alle typer
mekaniske og elektroniske regulerte
systemer som CR (Common Rail), der
vi reparerer både injektor og høyttrykkspumpe. Vi reparerer og vedlikeholder dieselutstyr for de fleste
kundegrupper. Våre kunder er alt fra
store redere og fartøy i maritim sektor til lastebiler, personbiler, traktor
og landbruksmaskiner, småbåter,
person og varebiler samt stasjonære
motorer.
Gjennom vår tilknytning til Bosch
organisasjonen har vi tilgang til et
stort reservedelsprogram, samt
Bosch sitt program av nye fabrikkoverhalte dieselkomponenter.

Vi holder til i moderne lokaler i Årødalen i Molde, og vil gjerne

I tillegg har vi også et eget byttepro-

bidra med vår kompetanse og gode kundeservice for å forenkle

gram.

din hverdag.

Argumenter, som vil overbevise deg

Reparasjonsverksteder:

Firmakunder, speditører, flåteholdere:

Utnytt ekstra forretningspotensial!

Slik at du varig kan kjøre trygt,
pålitelig og effektivt

Måtte du tidligere av og til avvise
kundenes dieselbiler? Vi utfører gjerne
alle dieselreparasjoner på oppdrag fra
deg.

Når et firmakjøretøy blir stående, er det
ikke bare ergerlig, det fører ofte til store
problemer og ekstra kostnader. Det
trenger ikke være slik!

Legger kompliserte dieselreparasjoner
ofte beslag på verdifull verkstedplass?
Bruk heller plassen til andre kundeoppdrag, mens vi løser disse tilfellene
for deg.

Regelmessig vedlikehold og reparasjon av dine kjøretøyer i Bosch Diesel
Center lønner seg for deg:

Du forblir eneste samtalepartner for
kunden og tilbyr ham samtidig fulle
ytelser, som han vil finne fullt ut tilfredsstillende.

• L
 ang driftstid
• Høyere pålitelighet
• Redusert drivstofforbruk ved optimal
systeminnstilling
• Unngår følgeskader ved inntauing til
reparasjon

• Utvidelse av tjenestetilbudet ditt
• Optimalisering av din forretningsdrift

• Varig reduksjon av bilparkkostnadene
dine
• Du unngår ubehageligheter

Reparasjonsløsninger tilpasset til nåverdi

Komponentklargjøring, f. eks.:
CP = Common Rail Pump (høytrykkspumpe)
CRI = Common Rail Injector (personbil)
CRIN = Common Rail Injector (nyttekjøretøy)
UI = Unit Injector (pumpedyse)
UP = Unit Pump (pumpeledningsdyse)
VE = Fordelerinnsprøytningspumpe
VP = Radialstempel-fordelerinnsprøytningspumpe
RP = Rekkepumpe
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UI
UP
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Kravene til reparasjonsløsninger fastsettes ut fra kjøretøy,
driftsforhold, alder og budsjett. Vi har et passende tilbud
for deg også!

Servicetilbud:
• Diagnose og systemkontroll
• Utskiftingsprogram for pumpe etter behov, fra
vårt rikholdige lager
– Nye deler
– Verkstedsoverhalte pumper fra produsentens uskiftingsprogram
– Utskiftings-innsprøytningspumper fra
Bosch Diesel Center
• Komponentoverhaling av moderne dieselsystemer
• Alminnelig reparasjon av dieselkjøretøyer
• Vedlikehold av din diesel i samsvar med
produsentens retningslinjer

Vår kompetanse –
din trygghet!
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