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Náhradní díly pro stavební stroje a těžkou techniku poháněnou motory ISUZU Motors Ltd.

Váš exkluzivní dodavatel originálních náhradních dílů pro motory 
ISUZU stavebnních strojů a těžké techniky

(např.: Hitachi, JCB, Kobelco, Case, Sumitomo, Takeuchi, Aichi, Ausa, Hyundai, Kato, Hidromek, 
TCM, Daewoo Doosan, Sany, Bobcat, Furukawa, Hokuetsu, IHI, Iseki, John Deere, Terex aj.)

Dodací podmínky v režimu dodání 2-3 pracovní dny za zajímavé ceny
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Motory jsou srdcem Isuzu Motors Limited, lídra, 
který vyprodukoval a do celého světa vyvezl více 
než 20 milionů naftových motorů. Výrobky Isuzu 
se vyznačují spolehlivostí a dlouhou životností, 
bezchybně obstály ve zkoušce času. 

S polečnost Turancar CZ zabezpeču-
je komfortní dovoz celých agregátů 

a dílů Isuzu pro stavební stroje a těžkou 
techniku poháněnou motory Isuzu Mo-
tors Ltd. Exkluzivita se dotýká zejména 
agregátů a dílů Isuzu v zástavbě například 
ve strojích:  Hitachi, JCB, Kobelco, Sumito-
mo, Takeuchi, Aichi, Ausa, Hyundai, Kato, 
Hidromek, TCM, Doosan, Sany, Bobcat, 
ve kterých jsou pohonné jednotky Isuzu 
Diesel.

KOMPLETNÍ NABÍDKA DÍLŮ
Nabídka však vysoce přesahuje zmiňo-
vané oblasti stavební a těžké techniky 
a vztahuje se na veškeré další komodity, 
kde jsou použity také motory Isuzu. Jed-
ná se zejména o autobusy, nákladní vozy, 
užitková vozidla a stacionární zařízení. 
Zákazník plně využívá exkluzivity společ-
nosti Turancar CZ, kdy dosažitelnost veš-
kerých náhradní dílů Isuzu je nepoměrně 
rychlejší a levnější než z běžných zdrojů.

FOR ISUZU 
CZECH GROUP
Nové uskupení, které do čes-
kého prostředí přináší zákaz-
níkům větší komfort v celém 
sektoru Isuzu. Dříve rozdělené 
oblasti se nyní nacházejí pod jed-
nou střechou, jednou značkou „For 
Isuzu Czech Group“. Uskupení vzniklo 
na základě partnerské dohody společnos-
tí ProScan a.s. a Turancar CZ s.r.o., které 
pokrývají největší část celého portfolia 
Isuzu v Česku. For Isuzu Czech Group na-
bízí: prodej autobusů a nákladních vozů, 
servis a prodej náhradních dílů, jedná se 

i o možnosti prodeje automobilů Isuzu 
D – MAX. Nyní zákazník nemusí pracně 
pátrat, aby získal informace o některé 
z oblastí Isuzu, u společnosti For Isuzu 
Czech Group  se vždy dočká fundované 
odpovědi.     ■
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