
Qualidade
Agilidade e
Garantia!

Hoje estamos instalados em um estrutura superior a 900 
metros quadrados contando com onze funcionarios 
preparados para realizar diagnósticos precisos, com os 
mais modernos equipamentos de teste.

Com a nalidade de melhorarmos o atendimento aos 
clientes, investimos constantemente na capacitação 
técnica de nossos colaboradores.

DDispomos de Equipamentos exclusivos para teste em 
todos os Sistemas Eletrônicos de Caminhões 
Multimarcas. 

Estrutura

Instalada em Paranavaí desde 1992, a 
Diesel Técnica é autorizada Bosch há 
21 anos e vem crescendo e investindo 
sistematicamente em tecnologia, 
treinamento e aperfeiçoamento 
prossional para melhor atender seus 
clientes em Paranavaí e região.

TTodos os trabalhos, como a vericação 
ou a reparação, são efetuados por 
técnicos especializados que dispõem 
de modernos meios de diagnóstico e 
equipamentos de vericação.

PPossuímos o que existe de mais 
moderno em equipamentos para 
testes e diagnósticos, como a Bancada 
de Testes para Sistesmas Eletrônicos 
Diesel COMMON RAIL. 

Sobre a Diesel Técnica

Nossos Laboratórios seguem padrões de tecnologia certicada 
BOSCH para atendimento de forma ágil  utilizando 
equipamentos modernos para atender as demais linhas:

Caminhonetes

Máquinas Agrícolas

Caminhões

Linhas

Serviços de Reparo em bombas injetoras (Bosch, Delphi, 
Caterpillar, Zexel) Linha leve, média e pesada, Linha 
Agrícola.

Serviços em veículos com sistema diesel eletrônico 
Common Rail, unidades UIS, UPS (Mercedes, Volvo e 
Scania) veículos leves caminhonetes, vans, micro ônibus. 

Teste e Reparo de Sistema de intercooler.

TTroca de óleo e ltros.

Venda e instalação/troca de turbos novos e 
recondicionados.

Serviço de diagnose (Mercedes, Iveco, Ford, Scania, Volvo, 
Volkswagen, Fiat).

SServiços em bombas de alta pressão, bicos eletrônicos, 
teste e limpeza -  Bosch, Delphi, Denso, Caterpillar, troca 
de reparo e peças em geral.

Serviço de revisão e manutenção de unidades injetoras 
UIS, UPS, troca de reparos, ajuste e teste.

Serviço de Reparo elétrico em sistemas eletrônicos, 
conserto de chicote, conectores, módulos e outros.

RepReprogramação, calibração e remapeamento de módulo.

Serviço no Sistema de Arla, Sistema de Válvula EGR e 
Sistema DPF -  Reprogramação e Higienização.

Limpeza do Sistema de Linha de combustível, Tanques e 
encanamentos.

Serviço que 
oferecemos ?

44 99172-4005
44 3423-7099 Av. Dep. Heitor A. Furtado, 6888

Paranavaí - PR 87706-000 dieseltecnica@hotmail.com dieseltecnicaparanavai


