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Nasza oferta jest bogata w różnego rodzaju osprzęt elektryczny i elektroniczny stosowany w samochodach, tj.
cewki i moduły zapłonowe, czujniki prędkości, stukowe, uderzenia, położenia, filtry paliwa, filtry oleju,
przepływomierze powietrza, regulatory ciśnienia, regulatory podciśnienia, przepustnice, silniki krokowe,
sondy lambda, wtryskiwacze paliwa, zawory zwrotne recyrkulacji spalin EGR. Zaś od niedawna
zamieściliśmy w naszej ofercie również chemię samochodową i płyny: oleje, płyny chłodzące, płyny do szyb,
płyny hamulcowe, płyny układu wspomagania, koncentraty oraz: elementy zawieszeń, układów
hamulcowych, mechanikę silnika Zapraszamy do kontaktu i Życzymy Miłych, tanich i szybkich zakupów.
Pompa paliwa, elektryczna pompa paliwa, pompy paliwa, elektryczne pompy paliwa, bosch, walbro, marwal,
pierburg, VDO, cewka zapłonowa, cewki zapłonowe, moduł zapłonowy, moduły zapłonowe, silnik krokowy,
silniki krokowe, przepływomierz powietrza, przepływomierze powietrza, przepustnica powietrza, przepustnice
powietrza, sonda lambda, sondy lambda, wtryskiwacz paliwa, wtryskiwacze paliwa, zawory egr, fuel pump,
electric fuel pump, electric fuel pumps, fuel pumps, bosch, ignition coil, ignition coils, ingition modul, ignition
moduls, idle air control valve, air flow mass sensor, air flow mass sensors, throttle body, electromotive throttle
body, oxygen sensor, oxygen sensors, fuel injector, fuel injectors, egr valve, egr valves, import pomp
paliwowych, import elektrycznych pomp paliwa, import cewek zapłonowym, import modułów zapłonowych.
Naszą specjalizacją są elektryczne pompy paliwa, których to w większości jesteśmy bezpośrednim importerem
i dystrybutorem.
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