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BEI UNSERER ARBEIT DREHT SICH ALLES UM SIE
W NASZEJ PRACY ROBIMY WSZYSTKO Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH

Współpracujemy z producentami
pojazdów, aby wybrać najlepsze
rozwiązanie techniczne dla każdego
modelu.

Verpflichtung

OEM

Seit 2006 bieten wird Präzisionslösungen
für die Steuerung von Ausrüstungen zur
Temperaturregelung.
Oferujemy od 2006 roku kompleksowe
rozwiązania dla urządzeń chłodniczych
kontrolujących temperaturę.
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In Zusammenarbeit mit
Fahrzeugherstellern wählen wir so
das optimale Design für jedes Modell.

Wir arbeiten mit den Ausrüstern an der
Entwicklung von maßgeschneiderten Projekten.
Współpracujemy z producentami oryginalnego
wyposażenia, aby stworzyć indywidualne
rozwiązania.

Zufr ieden heit
Unser Ziel ist es, für die Zufriedenheit
unserer Kunden zu sorgen.
Satysfakcja Klienta jest naszym celem.

BREIT GEFÄCHERTES PRODUKTANGEBOT
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Unsere Verpflichtung liegt darin, Ihnen Produkte und
Dienstleistungen zu liefern, die Ihre Arbeit einfacher,
effektiver und rentabler machen.
Nasze zaangażowanie w produkcję i serwis sprawia, że
Twoja praca jest łatwiejsza, bardziej wydajna i przynosi
większe zyski.

Dank der umfassenden Expertise unseres Technikteams, der ständigen
Zusammenarbeit mit den Herstellern, der hochmodernen Technologie
beim technischen Design sowie der zügigen Erstellung von Prototypen
können wir ein für diesen Markt äußerst breit gefächertes Angebot
an Bausätzen anbieten. Unser Team kann schnell zuverlässige und
effektive Lösungen entwickeln, die die Leistung von Ausrüstungen zur
Temperatursteuerung optimieren, ab dem Moment der Installation
und während des gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge.
Dzięki szerokiej wiedzy technicznej naszego zespołu inżynierów,
współpracy z dostawcami, wraz z postępem technologicznym
w projektowaniu i szybkim wytwarzaniu prototypów, oferujemy
największy zakres wsporników sprężarek dostępnych na rynku. Nasz
zespół umożliwia szybkie i efektywne projektowanie niezawodnych
rozwiązań, które optymalizują wydajność urządzenia chłodniczego
kontrolującego temperaturę - od momentu instalacji w pojeździe,
przez cały okres jego użytkowania.

HOCHWERTIGE QUALITÄT
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Wir fertigen die Komponenten in einem der fortschrittlichsten
Zentren für mechanische Herstellung in ganz Europa. Die dort
zur Verfügung stehende Präzisionstechnologie bietet hohe
Produktionskapazitäten mit einem Qualitätsniveau, das in der
Metallindustrie im Bereich Metallkomponenten führend ist.
Dadurch können wir wettbewerbsfähige Produkte von höchster
Qualität liefern, mit einfacher Montage und der Garantie, dass
während des gesamten Lebenszyklus Ersatzteile verfügbar sind.

Produkujemy nasze części w jednym z najbardziej zaawansowanych
technologicznie centrów w Europie, gdzie wytwarzamy z
technologiczną precyzją, dużą wydajnością, wysokiej klasy
produkty przemysłu metalowego. Te cechy umożliwiają nam
dostarczanie konkurencyjnych, wysokiej jakości wyrobów, które są
łatwe w montażu i niezawodne przez cały okres użytkowania.
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UMGEHENDE LIEFERUNG

www.olivatorras.com

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Produkte innerhalb einer 24-Stunden Frist zu liefern, was wir
dank einer hochmodernen Logistikplattform und ausreichenden Lagerbeständen erreichen können.
Auf unserer Website finden Sie in Echtzeit Information über die Verfügbarkeit eines Bausatzes,
hier erhalten Sie auch weitere technische Angaben und können Ihre Bestellung schnell und einfach
aufgeben. Unser Kundenservice kann Ihnen mit Hilfe eines mehrsprachigen Teams bei der Auswahl
des passenden Bausatzes behilflich sein.
Dostarczamy nasze produkty w ciągu 24 godzin, dzięki zaawansowanej platformie logistycznej i na
bieżąco aktualizowanej dostępności produktów w magazynie. Z pozycji strony internetowej klienci
otrzymują informację o dostępności naszych wsporników, mogą pozyskać dokumentację techniczną i
w prosty sposób, w czasie rzeczywistym złożyć zamówienie. Ponadto nasi pracownicy obsługi klienta
posługujący się wieloma językami, służą pomocą w zakresie doboru poprawnego wspornika sprężarki.
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UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG

Wir sind ständig darauf bedacht, neue Formen zur Verbesserung unserer
Serviceleistungen zu finden. Auf alle unsere Bausätze geben wir 2
Jahre Garantie. Sie können zur Lösung von Problemen oder bei der
Lieferung von Ersatzteilen mit der Betreuung unserer hoch qualifizierten
Kundendienstabteilung rechnen, die von einer Online-Plattform gestützt
wird. Wir legen großen Wert auf die technischen Unterlagen, die wir
unseren Produkten beilegen, diese sind auch über unsere Website
erhältlich. Ebenso stellen wir Schulungen und Unterstützung bereit, sowohl
persönlich als auch online. Um Ihnen einen umfassenden Service bieten
zu können, halten wir neben den im Katalog enthaltenen Produkten auch
Präzisionswerkzeuge und Kompressoren führender Marken für Sie bereit.
Ciągle doskonalimy i szukamy nowych rozwiązań, aby zwiększyć zakres
naszych usług.Wszystkie dostarczane wyroby posiadają dwu-letnią gwarancję
jakości. Przy wsparciu platformy internetowej, nasz wysokokwalifikowany
zespół techniczny pomoże rozwiązać problem reklamacji przez szybkie
dostarczenie odpowiednich części zamiennych. Zwracamy szczególną uwagę
na techniczną dokumentację dostarczaną wraz z produktem, która jest
także dostępna na naszej stronie internetowej, jak również zapewniamy
szkolenia i wsparcie techniczne u klienta. Szeroki zakres usług oznacza
również dostęp do narzędzi oraz sprężarek chłodniczych pochodzących od
wysokiej jakości producentów z naszego katalogu dostawców.
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Wsporniki sprężarek, przystawek odbioru mocy są jakościową
propozycją korzystającą z całego naszego technicznego zaplecza,
produkcji, logistyki i serwisu, aby uzyskać najwyższą satysfakcję
klienta. Nasza główna siedziba zlokalizowana jest w Manresa,
(okolice Barcelony), strategicznym miejscu, skąd dostarczamy
wyspecjalizowany serwis montażowy dla całej Europy. Posiadamy
pododdział w Meksyku, aby wspierać nasze działania na obszarze
Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych.
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Das Wertversprechen von Mount & Drive Kits zeichnet sich durch
die Anwendung unserer Kompetenz in den Bereichen Technik,
Fertigung, Logistik und Service aus, mit der wir für die Zufriedenheit
unserer Kunden sorgen. Unser Firmensitz ist in Manresa, in der
Nähe von Barcelona. Diese strategisch günstige Lage ermöglicht
uns, Installationsbetriebe in ganz Europa zu beliefern. Für unsere
Geschäftstätigkeit in Lateinamerika und in den USA können wir vor
Ort mit der Unterstützung unserer Zweigstelle in Mexiko rechnen.
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Camí Vell de Rajadell, s/n
08241 MANRESA (Barcelona - SPAIN)
GPS N 41° 43’ 42” E 1° 48’ 38”
Tel.: (+34) 93 872 97 33
Fax: (+34) 93 872 99 80
olivat@olivatorras.com
Sassoferrato, 61 - Col. Alfonso XIII
01460 MEXICO D.F. (MÉXICO)
Tel./Fax: +52 (55) 55 63 21 08

www.olivatorras.com

