
Tec Diesel

Uma nova Tec Diesel vem por aí.

SURPREENDA-SE! 

A nossa tradição é trazer a inovação. 



INSTITUCIONAL

MISSÃO

 A história de sucesso da Tec Diesel começa há mais de 50 anos atrás, 
na cidade de Goiânia - GO, quando foi inaugurada a primeira loja com o foco 
em atender os clientes e os seus diferentes veículos sempre com atenção, 
honestidade, transparência e empenho. Ao longo dos anos, muitas histórias 
contam a trajetória da Tec Diesel. A alta qualidade dos trabalhos executados, 
o impecável atendimento e a transparência dos processos realizados, são 
características enraizadas na essência da empresa.

 Oferecer as mais modernas e tecnológicas soluções automotivas para veículo convencionais e fora 
de estrada de qualquer porte e combustível. Com qualidade e praticidade.

VISÃO

 Trabalhamos com foco no cliente, os nossos esforços visam solucionar da melhor forma todo e 
qualquer problema que nossos clientes venham a ter estejam eles no campo, na cidade ou nas estradas.

VALORES

DIFERENCIAIS

 Competência técnica; Honestidade; Respeito as pessoas; Ética; Transparência; Responsabilidade; 
Iniciativa e determinação; Confiabilidade.

Equipe técnica altamente qualificada;

Transparência na explicação de todos os procedimentos mecânicos;

Atendimento diferenciado e focado em oferecer as melhores soluções; 

Respeito e pontualidade aos prazos prometidos;

Ambiente amigável e climatizado; 

Relacionamento baseado na amizade e confiança;

Bosch, Cummins, Delphi, MWM, Denso, stanadyne, Zexel, Perkins, CAT, EATON, ZF.



         Conheça algumas das nossas soluções para
sistema de injeção DIESEL ELETRÔNICO:Tec Diesel

      DIAGNÓSTICO E REPARAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES
DO SISTEMA COMMON RAIL (CRDI).

Bomba de Alta Pressão;

Tubo/Rail Comum; 

Sensor de alta pressão; 

Injetores Eletrônicos.

Os componentes do sistema de injeção common rail são: 

OS SISTEMAS UIS-UPS E SUAS DIFERENÇAS:

UIS - Sistema de Unidade Injetora, integra a bomba de
alta pressão e o conjunto porta-injetor em uma só unidade
compacta para cada cilindro do motor dispensando o uso
das tubulações de alta pressão. 

UPS - Sistema de Bomba Unitária, nesse sistema para
cada cilindro há uma bomba de alta pressão conectada
diretamente a seu porta-injetor.

SERVIÇOS QUE TE  MOVEM



Conheça algumas das nossas soluções para
sistema de injeção DIESEL MECÂNICO:

Diagnóstico e Reparação de Bomba Injetora.
A bomba injetora é responsável por gerar pressão no combustível
e enviá lo para o motor para que ocorra a combustão.

Diagnóstico e Reparação de Injetores Mecânicos.
Os Injetores são os responsáveis por pulverizar o combustível na
câmara de combustão

Tec Diesel
SERVIÇOS QUE TE  MOVEM



SISTEMA DE EMBREAGEM E CÂMBIO. 

       A Tec Diesel e representante EATON no centro oeste. Seja peças ou serviços nós temos
os melhores para você.

Tec Diesel
SERVIÇOS QUE TE  MOVEM

    O Sistema Arla vem equipado em todos os modelos de caminhão Euro 5 que são fabricados desde 
2012. O Sistema tem o intuito de diminuir o percentual de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de 
escape. 

     O Sistema Arla é composto por uma unidade de bombeamento (bomba de arla), unidade de controle 
de dosagem (DCU) e um bico Injetor de arla.

     A manutenção do Sistema possibilita um controle da pressão dos gases para obter o melhor
rendimento do motor em torque, potência e economia de combustível.

SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO ARLA 32. 

SISTEMA DE INTERCOOLER. 



SERVIÇOS RÁPIDOS E DE QUALIDADE
PARA VOCÊ QUE NÃO PODE PARAR!

Tec Diesel
SERVIÇOS QUE TE  MOVEM

CALIBRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL.

Os Cuidados com a manutenção são o principal determinante da vida útil
do motor a diesel. A calibração do sistema diesel, eletrônico ou mecânico
garante que a pulverização de combustível está sendo feita de forma eficaz
e quanto mais eficaz for a pulverização melhor será o rendimento do motor,
maior será a economia de combustível e menores serão níveis de emissões
de gases poluentes. Lembrando que o recomendável e a calibração ser
feita a cada 10 mil quilômetros.



O Brasil Produtivo começa no campo.
E nossos serviços foram pensados

para o agronegócio ser ainda
mais próspero.

#oagronaopara 

A SUA missão é alimentar o mundo,
a NOSSA é não deixar que você pare.

Tec Diesel
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Av. Perimetral Norte, 4799
Setor Maria Dilce
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www.tecdiesel.com.br

/tecdieselgoiania

@tecdiesel_

Tec Diesel


