
Til alt med fremdrift! 
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DIESEL INDSPRØJTNINGS DELE
- OMBYTNING & NYE DELE!
BG Diesel har renoveret og repareret indsprøjtningsdele til diesel motorer siden 
1965. Firmaet har udviklet sit program og kompetencer i mere end 50 år, ved kon-
stant fokus på videreudvikling, investering i nyt udstyr og efteruddannelse af vore 
dieselteknikkere. Ydermere har firmaet haft et konstant fokus på tæt kontakt med 
producenterne af dieseludstyr, hvor de fleste håndteres af BG Service Center, som 
importør for Danmark.
 
Det hele startede med et langvarigt samarbejde med Bosch - men er siden blevet 
udvidet til at dække alle de toneangivende producenter af diesel indsprøjtningsud-
styr.

Firmaet leverer komponenter til mange sektorer: 

 Industri motorer (generatorer, entreprenør maskiner, borerigge, minekøretøjer mv.)

 Marine sektoren (Skibsværfter, marine service, rederier, offshore service etc.)

 Automotive sektor (Auto- og lastvognsværksteder, grossister, etc.)

 Jernbane (togoperatører - diesel tog)
 

Vil du vide mere? Se på bagsiden.



A/S BG Service Center 
Jens Juuls Vej 28 
DK- 8260 Viby  

www.bgdiesel.dk
info@bgdiesel.dk

MULTI CERTIFICERET 
DIESEL VÆRKSTED
Vores dieselværksted drives af et hold 
meget erfarne medarbejdere med mel-
lem 1 og 40 års erfaring. Den lange og 
dybe erfaring som er samlet på vores 
dieselværksted, gør vort dieselværk-
sted til det dieselværksted i Norden 
med den længste erfaring.

BG Service Center er derfor det natur-
lige valg for vore kunder, som søger en 
unik dieselsecialist, der er certificeret 
på alle mærker. 
 
BG Service Centerer certificeret på 
følgende mærker: 
 
 BOSCH (Bosch Diesel Center siden 

2001)
 Delphi - importør/Danmark
 Denso - importør/Danmark
 VDO (Siemens) - Importør/Danmark

Udover disse certificeringer reparerer 
og renoverer BG også diesel indsprøjt-
ningsdele til CAT motorer. Alle CAT 
dele renoveres og testes i henhold til 
OE specifikationer.   

 CAT 3126B
 CAT 3406E
 CAT C10/C12
 CAT C7
 CAT C9
 CAT4.4 & 6.6

DIESEL TEKNOLOGIER - 
VI KLARER DEM ALLE
Dieselværkstedet er udstyret med 9 
testbænke, som sættter vores dygtige 
teknikkere i stand til at reparere alle 
typer diesel indsprøjtnings teknologier. 
 
Takket være alle vore certificeringer 
på vores dieselværksted, kan vi tilbyde 
vore kunder en ekstremt nøjagtig 
test, bedømmelses og reparations 
procedure. Vi arbejder med følgende 
teknologier:

 Traditionelle række- og fordeler 
pumper

 Common rail pumper og injektorer
 Pumpe-dyse systemer
 Hydraulisk-elektronisk pumpe-dyse 

enhed (HEUI)

 

KLARE KUNDEFORDELE

Mere end 150 års medarbejder erfa-
ring, kombineret med ekstremt høje 
standarder giver vores kunder den sik-
kerhed de har behov for.

Reparationer af høj kvalitet på ind-
sprøjtningsdele er uhyre vigtigt i for-
bindelse med en motorrenovering.  

Vi er klar over dette faktum, men også 
at leveringstiden er vigtig. Vores mål-
sætning er, at komme tilbage til vores 
kunder samme dag med et testresul-
tat, eller få afsendt en ombytningsen-
hed med det samme, så kunden kan 
komme videre.

Som BG kunde får du glæde af følgen-
de fordele:

  KUNDE FORDELE
 Ombytningsenhede = hurtig 

leverance
 24 måneders reklamationsret*
 Originale reservedele
 Ekspres service for afprøvning
 Returnerings/ombytnings mulighed
 Teknisk hotline

* nogle dele 1 år


