PRESSEMELDING

«For båteiere og redere er det sikkerhet,
kvalitet og driftssikkerhet som er viktigst,
og som har stor betydning for det
økonomiske resultatet»

Pressemelding fra dieselspesialisten Lønsethagen Elektro-Diesel AS
Lønsethagen Elektro-Diesel AS er et Bosch Dieselsenter og Bosch Car serviceverksted som ligger i Molde.
Selskapet ble grunnlagt i 1953, og er således ett av de eldste Bosch verkstedene i Norge, og har hele tiden
hatt reparasjon av dieselutstyr som en av hovedbeskjeftigelsene. Selskapet er medlem av verdens største
uavhengige verkstedkjede. Bosch-kjeden som har over 12.000 medlemmer over hele verden. Våre dyktige
medarbeidere er alle utdannet systemteknikere innen sine fagfelt, og våre dieselteknikere har lang erfaring
med ulike typer dieselpumper, dysesystemer, samt moderne dieselsystemer. Våre kunder bruker oss som
samtalepartner i den daglige drift, når de har problemer med reparasjon og vedlikehold av dieselsystemene.
For båteiere og redere er det sikkerhet, kvalitet og driftssikkerhet som er
viktigst, og som har stor betydning for det økonomiske resultat.
Gjennom vår medlemskap i Bosch systemet, som er førstegangsutruster til
de ledende produsenter av marine og landbasert diesel- og bensinmotorer,
får vi tilgang på teknisk informasjon og data direkte fra produsenten.
I tillegg utfører vi reparasjon og overhaling på de fleste pumpesystemer som
Yanmar, CAV, Lòrang, Denso, Bryce, Mitsubishi mm.
Vi lagerfører dyser og pumpedeler til de fleste hoved- og hjelpemotorer. I utgangspunktet bruker vi kun originale deler, men skaffer alternative deler hvis
ønskelig. Ikke lagerførte deler skaffer vi raskt og effektivt fra våre anerkjente
leverandører i inn og utland.
Lønsethagen Elektro-Diesel AS er ett av fire Bosch Dieselsenter i Norge.
Som Dieselsenter må man investere i det siste og mest moderne verkstedutstyr, gjennomføre en kontinuerlig opplæring av medarbeidere innen
dieselteknikk, ha gode interne kvalitetssikringssystemer, og sist men ikke
minst ha gode og effektive løsninger for kundene. Vår diesel-testbenker
blir årlig sertifisert av Bosch i henhold til ISO standard, og øvrig verksted
utstyr blir årlig sertifisert av en ekstern kontrollør.
Som Dieselsenter er vi oppdatert på det mest moderne utstyr som Common Rail-pumper og injektorer, og
selvfølgelig reparasjon av konvensjonelle pumper og dyser.
Vi har kunder i den maritime næring langs hele norskekysten, og har gjennom dette tilegnet oss lang
erfaring innen reparasjon og vedlikehold av skipsdieselutstyr.
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