Професионален сервиз и склад с резервни
части за трактори и инвентар.

Цена: Запитване
Номер на обявата: 112033
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Kioti
Модел: Сервиз на трактори Професионален сервиз и склад с резервни
части за трактори и инвентар.
СД Драганови разполага със специализиран собствен сервиз за селскостопанска
техника.

Сервизната ни база намираща се в село Крислово, обл.Пловдив е оборудвана с
професионални инструменти за ремонт на трактори и инвентар, както и с подемен
кран за по-сложни ремонти. При нас работят специалисти с дългогодишен опит в
извършването

на

ремонтни

дейности

на

трактори,

прикачен

инвентар

и

специализирана агротехника, главно в сферата на овощарството, лозарството и

зеленчукопроизводството.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ за трактори:
Ремонт на двигатели, скоростни кутии, навесна система и ВОМ, хидравлична система,
кормилна уредба, окачване и 4х4 задвижване, електрическа система, климатична
система, както и компютърна диагностика на трактори KIOTI.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ за прикачен инвентар:
- ремонт на шредери / мулчери, горски мулчери
- ремонт на пръскачки - вентилаторни, хербецидни
- ремонт на: дискови брани, плугове, култиватори, разсадопосадачни машини,
селскостопански ремаркета, отклоняващи фрези

ПРЕДЛАГАМЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТРАКТОРИ И ИНВЕНТАР:
- Резервни части за трактори KIOTI
- Резервни части за трактори Antonio Carraro
- Резервни части за трактори FOTON - LOVOL

ПРЕДЛАГАМЕ СЪЩО:
- Резервни части за мулчери /шредери/ Zanon.
- Резервни части за пръскачки, косачки, почвообработваща техника и др.

НОВИ ГУМИ ЗА ТРАКТОРИ:
Разполагаме

с

голяма

гама

налични

на

склад

разнообразни

модели

нови

селскостопански гуми за трактори. Възможност за доставка с куриер.
Поръчайте Вашите гуми на тел: 0887 8734 74

ОРИГИНАЛНИ МАСЛА ЗА ТРАКТОРИ ANTONIO CARRARO:
За да поддържате вашият трактор винаги като нов използвайте оригиналните масла
ANTONIO CARRARO.

Телефони за връзка ( склад за резервни части): GSM: 0887 87 34 74; GSM: 0882
51 49 80
е-mail: tractor1991@abv.bg

Ние гарантираме, че при нас ще получите високо професионална поддръжка и ремонт
на трактори и селскостопанска техника!
Нашата основна цел винаги е била удовлетвореността на нашите клиенти!

СД Драганови
Град: село Крислово, обл.Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,
Търговски коплекс ПИД
Email: draganov@abv.bg
Телефон: +359-888219864
Телефон: +359-32693022
Сайт: http://www.draganovi.bg/

