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VOLTRONAS -
Repararea
camioanelor,
remorcilor,
trailerelor în
Belgia



CHEMIN ROYAL 10, ZONE B, FELUY-
SENEFFE, B-7181, BELGIUM

GPS: 50.537194,4.198337 

ADRESA ȘI LOCAȚIA:



Repararea șasiului;
Repararea sistemului de frânare;

Repararea sistemului de aer condiționat;
Repararea sistemului de transmisie;

Repararea sistemului electric;
Repararea sistemului de răcire;

Repararea sistemului de încălzire autonomă;
Înlocuirea cabinei și a altor piese deteriorate în urma

accidentelor;
Înlocuirea parbrizelor;

Instalarea și repararea anvelopelor;
Repararea remorcilor accidentate;

Repararea prelatelor;
Diagnosticarea computerizată;

Înlocuirea și repararea pieselor motoarelor;
Înlocuirea uleiului și filtrelor;

Repararea sistemului de alimentare;
Repararea sistemului de eșapament;

Deservirea tehnică;
Pregătirea vehiculelor pentru revizia tehnică;

Sudura pieselor de oțel sau aluminiu;
Remedierea altor defecte.

"Voltronas“ remediază o serie de defecte ale vehiculelor de marca MB, Volvo, DAF, MAN, Scania, Iveco,
Renault, Krone, Schmitz, Koegel, Schwarzmuller, SAF, BPW și altele:



Zona de odihnă:
În fiecare dimineață oferim croasanți proaspeți;

Funcționează conexiunea Wi-Fi;
Funcționează televizorul;

Oferim ziare și reviste auto de ultimă oră;
Punem la dispoziția clienților canapele și scaune

confortabile;
Oferim apă potabilă;

Punem la dispoziția clienților un aparat de cafea și
cafea gratuită;

Punem la dispoziția clienților un scanner;
Punem la dispoziția clienților un calculator.

PC.



Dimensiunile dulapurilor – 300 x 400 x 490 mm.
Codul de acces – 24/7.
Pe dulap este amplasat logotipul și denumirea companiei
Dumneavoastră.
Codul de acces al cutiei reprezintă o combinație compusă
din 4 cifre.

„Voltronas“ dispune de dulapuri pentru depozitarea coletelor în
care puteți lăsa în siguranță sau prin care puteți transmite altor
persoane fără a irosi timp colete mici sau seturi de documente.



Cafenea - magazin:

În cafeneaua-magazin a atelierului nostru puteți servi
gustări, băuturi răcoritoare, dulciuri, tartine, cafea,

ceai sau achiziționa articole de igienă personală și uz
casnic. Puteți achita valoarea mărfurilor achiziționate

în numerar sau cu cardul bancar.
 

Programul de lucru al cafenelei-magazin: luni –
sâmbătă 06.00 – 20.00.



Spălătorie:
Atelierul beneficiază de o spălătorie a
camioanelor cu remorci și utilaje pentru
curățarea saloanelor.



Pe teritoriul atelierului funcționează non-stop o stație
de alimentare „Total“, astfel concomitent cu
reparațiile programate vă puteți alimenta cu

combustibil. Stația de alimentare este conectată la
sistemul AS24. Puteți achita valoarea

combustibilului achiziționat în numerar sau cu cardul
bancar.

Benzinărie:



ATELIERUL MOBIL

„Voltronas“ oferă servicii de reparație a
vehiculelor deteriorate pe traseu. În
cazul în care autovehiculul
Dumneavoastră are un defect
mecanicii atelierului „Voltronas“ se vor
deplasa la fața locului și îl vor
remedia.Atelierul mobil oferă
următoarele servicii:
Presentations are communication tools

Remedierea defectelor pe traseu;
Livrarea pieselor de schimb pe traseu;
Medierea asistenței tehnice internaționale pe
traseu.



CANTAR DE CAMIOANE



„Voltronas“ oferă servicii de parcare în parcările din Europa
Occidentală:

 
Chemin Royal 10, Zone B, Feluy-Seneffe, B-7181, Belgia;

Horsterdijk 108, 5973 PR Lottum, Olanda;
Kanaalweg 75, 3980 Tessenderlo, Belgia.

Parcare:



Pregatirea camioanelor noi:

„Voltronas“ oferă servicii de pregătire a camioanelor și remorcilor
noi în vederea punerii în funcțiune. Gama de servicii oferite

cuprinde aplicarea autocolantelor informative și a logotipurilor,
instalarea sistemelor de alarmă, instalarea dispozitivelor de
urmărire, nituirea plăcuțelor A și ADR, fixarea plăcuțelor cu
numărul de înmatriculare, calibrarea tahografelor, instalarea

buclelor de cablu și a inelelor de siguranță, precum și multe altele.
Lucrările pregătitoare vor fi programate cu cea mai mare atenție.



Instalarea
echipamentelor
de urmărire:



ÎNREGISTRARE:

CONTACTE:

+37069433771
+37061000033
servisas@voltronas.lt

Directorul Comertului
Tomas Karpavičius
+37062064001
tomas@voltronas.lt
 I - V 08.00 - 20.00
VI    08.00 - 16.00
VII            -


