
 

 

 
 
 

 

KOMUNIKAT  r 2018 wrzesień - PRASOWY 

esterT
 .5UE giiolnohtec od ilRa-Common VDO zyackiwsytrw adl mwytesto emianzwiązro

 myondzerwiatz einlajciof eędzib Zapp Carbon yrmif CRU.2R zyackiwsytrw 
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 .ńdzeąurz autoryzowanych i know-how naprawy,
 do cięścz oryginalnych dzi,ęnarz specjalnych ąpomoc za DRS VDO wópartner autoryzowanych

 przez czniełąwy wykonywane ąs Common-Rail VDO wtryskiwaczy naprawy Autoryzowane 
 wydane ązostan VDO wtryskiwaczy wótest plany Oficjalne 

 CRU2R Zapp Carbon na Common-Rail
 EU5 wtryskiwaczami steruje VDO, przez zatwierdzony ąenergi sterowania łsygna Unikalny 

 CRU.2R. Zapp Carbon testowego stanowiska yciużu przy Common-Rail
 VDO wtryskiwaczy dla IIC kodowania i napraw w,ótest śćjako ąwysok zapewnia DRS VDO ćSie
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 .ilRa-Common haczackiwsytrw ew CII aianwodok od VDO zezpr onedzerwiatz

 ąs y,pracółspw jełsicś w VDO i Zapp Carbon zezpr anewopraco łyostaz yanlp 
 .VDO emianwramogopro myondzerwiatz z żuj eienządzur ówićamz gąmo ienckli wioN
 CR. VDO zyackiwsytrw adl aianzwiązro oganewoyzutorA aiankszyu ulce w ucentadpro

 zezpr aienządzur jębracliak dzićerwipot i eianwramogopro ejows ićnltuakua oylkt ząmus
 CRU.2R Zapp Carbon w oneżposawy ąs i SRD VDO ipartneram żuj ąs reótk 

 .gięener ogcejąulontrok ułnaygs ognelajspec emicżyu z liontrok hci od ułsto aianwtesto
 icśożliwmo hcyanwansowaaz uianwastosoz dzięki VDO lnentaiCont kimar ilRa-Common

 5UE zyackiwsytrw eianwodok i węnapra ,eianwtesto na żeinówr CRU.2R Zapp
 Carbon aienządzur w myonżposawy SRD VDO partnerom myanwoyzautor cjąalazwpo

 alesdi hcwytesto łówsto hciows ewtesto ejaclikap ławolizmayoptz Zapp 
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VDO
 CR. zyackiwsytrw wnapra od anegmawy

 iczęśc ewapasoz ekżta a wy,napra ejcknstrui SRD partnerom miows ainwapez 
 .VDO ówtest hcyanwoyzautor aicżyu ulce w Zapp

 Carbon lęcentra zezpr onezostarcd oylkt yćb eżmo yrótk ,ogneyjacywtka udok jąagmawy
 kinostdeJ .hacienządzur hckistzysw na nternetI zezpr anewoliztuaka einzcyautomat

 ono estj ,anewboyrksubs ukro co O,ZA uianwramogopro myonzcłąod na ilRa-Common
 VDO zyackiwsytrw ewtesto icśartow myt w ,ewtesto yanlp azostarcd Zapp 

 

Autoryzacja    wówarsztat dla 

VDO

ędąb
  a.ianwodok śćnodakłod ćawoikfyerzw i ilRa-Common VDO

 ezackiwsytrw ćawetestozpr einlajciof eistan w  CRU.2R kęnostdej cejąadaipos ytatzarsw
 nnei ekistzysW .ilRa-Common VDO zyackiwsytrw aianwodok i wynapra gięolnohtec wy,napra
 od iczęśc nelnaygior i wow-hnok azostarcd ,Zapp Carbon yrmif CRU.2R ezcwadba okswistano

 w myonżposawy SRD ipartneram mycędąb tatomzarsw oylkt jęacyzautor ainwapez 
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biuro@cartechnik.pl  33 wew. 58 56 411 12 +48 tel.  

 awokraK z iknhecTCar ąrmif - Zapp Carbon butoremystrdy
  z tkontak o emieninltuakua   jego CRU2R lub  ymiproszakupem 

 
 
Informacje  firmie o 
Carbon

 siedzibę. międzynarodową
 swoją tam tworząc Niemczech, w działalność rozszerzyła firma Ostatnio kontynentach.

 wszystkich na sieć się rozwijającą stale i Grecji w Atenach w produkcyjny zakład posiada
 Zapp Carbon pojazdów, z wtryskowych układów serwisowania do narzędzi i urządzeń

 producent wiodący Jako Pantazis. Billa przez roku 1989 w założony został Zapp 

Dzięki

 
 środowiska. bezpieczniejszego dla narzędzi

 i metod prostszych zapewnienie celu na ma i technologicznych osiągnięć najnowszych
 wg produkty istniejące aktualizować aby zysków, swoich 35% ponad wykorzystuje Zapp
 Carbon pojazdów. producentów największych i części regeneracyjnych firm inżynierów,
 wyspecjalizowanych dla także a edukacyjnych, instytucji i warsztatów samochodowych,

 dealerów dla klienta obsługę i wyposażenie jakości wysokiej oferuje Zapp Carbon silników,
 obsługi do narzędzi i urządzeń Benzyny, i Diesla wtryskowych układów z wtryskiwaczy

 testowania do stanowisk tym w produktów, innowacyjnych gamie szerokiej 

 informacji: Więcej www.CarbonZapp pl.  
 

acjawnnoI  urencyjnejkonk agiwezpr i rostuwz egołgąci do emzluck jest 

  


