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Dlaczego turbosprężarki Melett?
Firma Melett jest liderem na rynku w zapewnianiu precyzyjnych części do turbosprężarek i jest znana z

produkcji części o jakości OE, pomagając rynkowi wtórnemu w zapewnieniu najwyższej jakości napraw. Taka

sama dbałość o doskonałość inżynieryjną została zastosowana w przypadku produkcji kompletnych

turbosprężarek Melett, zapewniając oszczędną alternatywę dla nowych, oryginalnych turbosprężarek.

Stworzone w Wielkiej Brytanii zgodnie z projektem producenta OEM
Wyprodukowane zgodnie ze standardami jakości Melett
Zbudowane, wyważone oraz ustawione przez firmę Melett w Wielkiej Brytanii
Zapewnia rozwiązanie kiedy nie ma możliwości naprawy 
Zachowaj i napraw starą jednostkę

Więcej informacji na temat naszego programu turbosprężarek można uzyskać na stronie internetowej: www.melett.pl/turbo 

ub dzwoniąc do naszego działu sprzedaży pod numer: +48 52 320 00 49 lub też wysyłając e-mail na polska@melett.com
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BEZWZGLĘDNA DOKŁADNOŚĆ

TURBOCHARGERS

Zaufana marka dla rynku wtórnego 



Dlaczego firma Melett wprowadza kompletne
turbosprężarki?
Często zdarza się, że klienci nie są w stanie naprawić niektórych

turbosprężarek dostarczonych przez ich klientów. Niektóre aplikacje są

często bardzo zniszczone a ich naprawa nie jest opłacalna, zwłaszcza

w sytuacji gdy uszkodzona jest skomplikowana elektronika lub obudowy

zewnętrzne. Kiedy potrzebna jest nowa jednostka, turbosprężarki

Melett pozwalają na użycie markowego produktu wysokiej jakości jako

alternatywy dla OE.

Jakie aplikacje będą dostępne?
Naszym celem jest stworzenie turbosprężarek, których nasi klienci

potrzebują. Bazując na opiniach naszych klientów i informacjach

zwrotnych płynących z rynku, które napędzą nasz nowy program

rozwoju produktów będziemy wprowadzać kolejne, nowe pozycje.

Czy dostępne są turbosprężarki z zaworami
REA/SREA?
Nasza oferta uwzględnia turbosprężarki z zaworami elektronicznymi.

Spędziliśmy kilka lat ściśle współpracując ze specjalistami z branży

motoryzacyjnej, aby stworzyć nasze zawory elektroniczne. Istnieją różne

konfiguracje zapewniające analogową lub cyfrową komunikację z

modułami ECU. Opcja cyfrowa wykorzystuje także interfejsy sterowania

magistrali CAN i PWM.

Zawory elektroniczne Melett zostały poddane obszernym testom drgań,

wpływów środowiskowych oraz cyklów termicznych, a także testom

zakłóceń elektromagnetycznych. Zawory REA/SREA Melett są także

dostępne oddzielnie, zapewniając wytrzymałą i oszczędną alternatywę

dla oryginalnych produktów. Nasze zawory korzystają z oryginalnego

silnika firmy i oferują wyższe wytrzymałości temperaturowe oraz

udoskonalony kapsel z elektroniką, zapewniając zwiększoną

wytrzymałość. Będziemy dalej rozwijać naszą serię turbosprężarek

REA/SREA zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku.

Aby zapewnić jeszcze większe wsparcie wprowadzamy
do oferty kompletne turbosprężarki Melett. Precyzyjnie
wykonane, z materiałów o najwyższej jakości stanowią
doskonałą alternatywę dla turbosprężarek OE.

Turbosprężarki Melett



Co wyróżnia turbosprężarki Melett?
Poprzez obecność na rynku wtórnym możemy nie tylko analizować usterki

turbosprężarek, ale także zdobywać przyszłą wiedzę na temat najnowszych

technologii. Połączenie tej wiedzy z doświadczeniem pozwala nam naprawiać

nieodłączne problemy konstrukcyjne, a także ulepszać obecne komponenty.

Turbosprężarki Melett są produkowane zgodnie z rysunkami Melett

stworzonymi przez nasz wewnętrzny zespół inżynierów, a większość części

jest produkowana za pomocą form i narzędzi należących do firmy Melett.

Na etapie rozwoju nasze turbosprężarki przechodzą obszerne testy

wewnętrzne i testy w pojazdach, aby zapewnić maksymalne poziomy

wydajności i wytrzymałości. Testy w pojazdach obejmują zatwierdzanie emisji

spalin, sprawdzanie momentu obrotowego, mocy, charakterystyki

transjentowej i spalania paliwa, zapewniając, że każda turbosprężarka Melett

spełnia wymagania produktów oryginalnych. Turbosprężarki Melett są

tworzone z myślą o najsurowszych standardach, wyważone oraz ustawione

przez firmę Melett w Wielkiej Brytanii.

Czy dołączane są uszczelki?
Pełne zestawy uszczelek montażowych będą dołączane do wszystkich

turbosprężarek Melett, w tym także uszczelki ze stali nierdzewnej 

(pod kolektor), z włókna lub gumowo-metalowe (olejowe) oraz uszczelki

miedziane, śruby i nakrętki, jeśli będą potrzebne. Oferujemy konkurencyjne

ceny wielu zestawów uszczelek oryginalnej jakości odpowiednich do ponad

3 000 zastosowań. Zestawy uszczelek są też do nabycia pojedynczo - są

dostępne w magazynie i gotowe do wysyłki.


