ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»

Дизель Сервис

Ремонт Вантажівок Ремонт Спецтехники

Тел (067)246-22-00 (067)236-22-00
E-mail viacheslav@ptscenter.com.ua

Загальна інформація
Дата реєстрації ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС» 2019 рік
Юридична форма: товариство з обмеженою відповідальністю.
Години роботи підприємства з 8.00 до 18.00, субота з 9.00 до 13.00
Площа робочих приміщень - 1800 м2
Кількість постановочних місць - 11
Виробничі приміщення СТО поділено на ділянки за типом складності робіт: агрегатний цех, пост для ремонту
електрообладнання та пристроїв що керують роботою пневмосистем, дизель сервис, шиномонтаж, малярний
цех, мийка, лінія діагностики.
Допоміжний сервіс для клієнтів та персоналу: їдальня, кімнати для відпочинку, санітарні кімнати, офісні
приміщення.
Тел (067)246-22-00
Тел (067)236-22-00
E-mail viacheslav@ptscenter.com.ua

Розташування

Вул.Заводська 1,м. Буча Київська обл.
08292 Україна
0,5 км від автодороги Е373/М 07 (Київ-Ковель)
10 км від автодороги E40/M 06 (Київ-Житомир)
Відстань від Києва – 18 km

ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Ремонт Вантажівок
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Виїзна ремонтна бригада Прайм Техсервіс

Мобільний сервіс працює по всій території України!
Наші мобільні майстерні на базі комерційних автомобілів
укомплектовані всім необхідним ручним і електроінструментом, а
також діагностичним обладнанням. Це дозволяє робити
планове обслуговування і ремонт техніки на території клієнта, без
її відриву від виробництва.
Ремонт спецтехніки на виїзді дозволяє клієнту заощадити кошти
і час на доставку машини до сервісного центру, отримуючи при цьому
високу якість виконуваних робіт і можливість максимально швидко
ввести техніку в роботу.
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Ремонт Вантажівок
• Виробляє всі види робіт (ТЯГАЧІ.ПРІЦЕПИ.ПОЛУПРІЦЕПИ.АВТОБУСИ) включаючи діагностичні до складу
яких входить:
• стенд перевірки гальмівної системи всіх категорій КТС.

• комп'ютерний стенд перевірки розвалу і сходження коліс;
• ремонт КПП / АКПП і редукторів (ремонт \ регулирова) всіх видів і модифікацій.
• Калібрування \ прокачування підбурюючою осі.

• Діагностика \ ремонт рульового управління.
• ремонт ДВС і паливних систем Common Rail;
• ремонт причіпної техніки на осях SAF, BPW, Schmitz, Mercedes і т.д.

• Комп'ютерна діагностика систем «WABCO», «Knorr», «Haldex»
• кузовний ремонт причепів і напівпричепів всіх видів.
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Ремонт Вантажівок



послуги цілодобової евакуації вантажних автомобілів (власний евакуатор);



Комп'ютерна діагностика та ремонт автомобілів «DAF» «Scania;



Комп'ютерна діагностика та ремонт автомобілів «Volvo» «Renault»



Комп'ютерна діагностика та ремонт автомобілів «Mercedes-Benz»;



Комп'ютерна діагностика та ремонт автомобілів «MAN»;



рихтування та фарбування;



Діагностика \ ремонт стартер, генератор.



Діагностика \ ремонт гидробортів.



Діагностика \ ремонт опалювачів Webasto та Eberspacher.



діагностика систем «WABCO» і «Knorr» «Haldex» модуляторів встановлених на
напівпричепах.



ремонт ходових агрегатів напівпричепів c осями Schmitz «Rotos», SAF, BPW і Daimler Chrysler.
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Ремонт Вантажівок


мийка автомобілів;



шиномонтажні та шиноремонтні роботи



Токарні та зварювальні роботи всіх видів складності



Проведення ОТК (ТЕХОГЛЯД)



Тахосервіс.



Зчитування чіп-карт і тахокарт, установка тахографа.



Установка гідравліки на вантажні автомобілі.



Установка радіостанції, сигналізації.



Регулювання співвісності на напівпричепах.



Діагностика та ремонт ходової.



Зварювальні роботи чорних і кольорових металів.
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Дизель Сервіс
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Дизель Сервіс
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ремонт ТНВД
Ремонт Форсунок і Насосів Common Rail
Ремонт насос-форсунок (UIS \ PDE) і насосних секцій (UIS \ PLD)
Ремонт дизелів (капітальний ремонт)
Комп'ютерна діагностика паливної апаратури дизелів
Мобільний Сервіс з виїздом до замовника
Демонтаж і монтаж паливної апаратури систем COMMON RAIL - BOSCH, DELPHI, DENSO
Діагностика і ремонт ТНВД систем COMMON RAIL - BOSCH, DELPHI, DENSO
Діагностика та ремонт форсунок систем COMMON RAIL, BOSCH, DELPHI, DENSO
Вантажний транспорт
RENAULT Magnum/Premium / Midlum / Kerax / Mascott / Master/
MAN TGA / TGL / TGM / TGX / TGS
IVECO Daily /Tector/ Eurocargo
DAFCF/LF/XF/105/106
VOLVO FE/FL/FM
FORD Cargo
MERCEDES-BENS Atego/Actros
SCANIA c (PDE) насос-форсуноками
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Комерційний і легковий транспорт
MERCEDES BENZ Sprinter / Vito / Viano / E / C / G / ML/ S
VOLKSWAGEN — AUDI — SKODA — SEAT
OPEL Combo / Movano / Vivaro
RENAULT Mascott / Master/Trafic
FIAT Ducato / Scudo / Doblo
CITROEN Berlingo / Jumper / C3 / C4 / C5
PEUGEOT Boxer / Expert / Partner / 306 / 307 /308/ 406 / 407 / 607 / 807
BMW X 5/3/5/7
HYUNDAI Santa Fe/Tucson/ IX 35
KIA Sorento / Carnival / Cerato / Rio
Спеціальний транспорт
CASE, CUMMINS, DEUTZ, NEW HOLLAND, MASSEY FERGUSSON, FENDT
CLAAS, VOLVO PENTA, JCB, SISU, KOMATSU
Готельний комплекс
Їдальня-Кафе
Послуги грузвого евакуатора
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ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Расточка,наплавка,ремонт проушин спецтехніки. Тел (067)246-22-00 (067)236-22-00

Расточка,наплавка,ремонт проушин
спецтехніки. Тел (067)246-22-00 (067)236-22-00
Виконуємо розточні-наплавочні роботи:
• робочих інструментах: ковші, відвали, розпушувачі, вила, кантувателі, адаптерні плити і т.п .;
• навісному обладнання: пристрої для швидкої зміни обладнання, гідромолоти, бетоноломи,
подрібнювачі, грейферні перевантажувачі, гідравлічні захоплення, вибропогружатели,
віброущільнювачі і т.п .;
• рамні конструкції: стріли, рукояті, щогли, колони, маніпулятори, опори, рами, ходові візки, бункери,
станини, кузова, сходні тралів і т.п.
Перелік виконуваних робіт:
• відновлювальна наплавка металу на зношені поверхні отворів;
• відновлювальна наплавка металу на зношені, бічні (торцеві) поверхні в зчленуваннях і з'єднаннях;
• розточування отворів до необхідних розмірів з дотриманням умов щодо посадці;
• проточка бічних (торцевих) поверхонь до необхідних розмірів (якщо такі канавки передбачені
конструкцією з'єднання);
У процесі виконання робіт забезпечуємо:
• цілісність каналів для підведення мастила;
• цілісність пазів шпон;
• взаємну співвісність отворів, які перебувають на одній осі;
• паралельність осі відновлених отворів до суміжних осях на компоненті або в зчленуванні

ТОВ «ПРАЙМ ТЕХСЕРВІС»
Спецтехніка
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Спецтехніка
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Ремонт і обслуговування бульдозерів
Ремонт і обслуговування дизельних і газобензинових навантажувачів
Ремонт і обслуговування грейдерів
Ремонт і обслуговування грунтових і асфальтових катків
Ремонт і обслуговування міні навантажувачів
Ремонт і діагностика навісного обладнання
Ремонт і обслуговування телескопічних навантажувачів
Ремонт і обслуговування фронтальних навантажувачів
Ремонт і обслуговування гусеничних і колісних екскаваторів
Мобільний Сервіс з виїздом до замовника
Наші висококваліфіковані фахівці здійснюють діагностику:
гідравлічних систем;
- електричних систем;
- паливних систем;
- робочого обладнання;
- трансмісії; - ДВС;
- та ін.
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Зварювання алюмінію, нержавіючої сталі та
ін. Кольорових металів.
Послуги зварювання наступними методами:
• Аргонодуговая TIG (аргон зварювання)
• Напівавтоматична TIG, MIG, MAG
• Покритими електродами
Надаємо послугу по ремонту та відновленню (зварювання) кольорових металів деталей
вантажних автомобілів, бочок і напівпричепів:
• Паливні баки
• Хімічні ємності (бензин, бітум, ДТ, аміаковози)
• Різні алюмінієві авто деталі.
• Алюмінієві борти причепів і напівпричепів.
• Алюмінієві кузова самоскидів, зерновозів.
• Алюмінієві кормовози.
• Алюмінієві гідроборти.
• Радіатори для вантажних автомобілів.
• Блоки двигунів \ головки двигуна.
• Піддон картера
• Кронштейни кабіни
• Вузли і агрегати гидробортів
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Зварювання алюмінію, нержавіючої сталі та
ін. Кольорових металів.
Послуги зварювання наступними методами:
• Аргонодуговая TIG (аргон зварювання)
• Напівавтоматична TIG, MIG, MAG
• Покритими електродами
Надаємо послугу по ремонту та відновленню (зварювання) кольорових металів деталей
вантажних автомобілів, бочок і напівпричепів:
• Вузли і агрегати гидробортів
• Виготовлення алюмінієвих конструкцій
• Напівосі
• Розтискний вал
• Ось напівпричепа
• Корпус коробки передач
• Вал коробки передач
• Задній міст
• Поперечний стабілізатор
• Вихлопні труби
• Кріплення
• Втулки
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Контакти
Телефон керівника компанії:
+38(067) 246-22-00
Телефон відділ дизель сервіс :
+38(067) 236-22-00
Телефон відділ ремонта спецтехніки : +38(067) 214-22-00
Телефон відділ ремонта вантажівок: +38(067) 216-22-00

Адреса: 08292, Україна, Київська область, м Буча,
вул. Заводська, 1 а/я 1099
Email: info@ptscenter.com.ua
Години роботи:
ПН-ПТ: з 8-00 до 17-00
СБ: з 09-00 до 13-00.
НД: Вихідний

