
Ο συνεργάτης σας στο σέρβις 24 ώρες!

Επισκευές  για 
Τροχόσπιτα και  

οχήματα μεταφοράς

E-κινητικότητα 
για οχήματα 
μεταφοράς

24h-Hotline: 
+49 (0)89 / 90 00 55-0



›  Πλήρης σέρβις σε φορτηγά, Υπερκατασκευές, Transporter, 
Τροχόσπιτα  και Τρέιλερ.

›  Δωρεάν υπολογισμός για τις συσκευές σας.
›  Έξουσιοδοτημένο σέρβις για Fiat επαγγελματικά Transporter, 
Iveco λεωφορία, Iveco, MAN και VW εμπορικά μέσα μεταφοράς με 
εγγύηση, καλή θέληση και συμβόλαια συντήρησης.

›  Όλες οι επισκευές ατυχημάτων:  πλαίσιο, άξονες, καμπίνα και 
υπερκατασκευή.

›  Επισκευή συστημάτων υψηλής τάσης.
›  υπηρεσία για CNG και LNG.
›  VAS-Video σύστημα στροφής, βοηθός στροφής

›  ΑU/HU/SP/UVV εξυπηρέτηση απο Δευτέρα  
εώς Σάββατο.

›   Έλεγχος ταχογράφου σύμφωνα με την § 57b StVZO.
› Εγκατάσταση συσκευών Toll-Collect διοδίων.
›  Πλυντήριο επαγγελματικών οχημάτων, φορτηγά, Βαν, 
Ρυμουλκόυμενα  και τραίλερ.

›  Διάθεση AdBlue, πετρέλαιου και  λαδιών κινητήρα όλο το 24ωρο.
›  Η υπηρεσία ελαστικών φορτήγων και Βαν όλο το 24ωρο.
›  Ηλεκτρονική ευθυγράμμιση/ζυγοστάθμιση.
›  Διαχείριση  Στόλου οχημάτων με εγγυημένη κινητικότητα!

εξπρές υπηρεσία Διεθνές 24 ώρες +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  Πιστοποιημένος ειδικός της VBA.
›  Στόλος με οχήματα συνεργείου, ρυμούλκησης  
και οδικής βοήθειας.

›  Οχήματα κινητικότητας για τον πελάτη μας

Συμφωνία συναλλαγών με ολες τις Ευρωπαϊκές
εταιρείες εξυπηρέτησης και προσωπικών
πιστωτικών καρτών

Oδική βοήθεια 24 ώρες +49 (0)89 / 90 00 55-0



Ειδικοί στα υδραυλικά συστήματα και στις ανυψωτικές επιφάνειες φόρτωσης         

υδραυλικά συστήματα

›  Ειδικευόμαστε στους κατασκευαστές
›  Όλες οι υδραυλικές εργασίες των 
συστημάτων φόρτωσης και ανατροπής .

Υπηρεσία ανελκυστήρα 

›  Υπηρεσία ανελκυστήρα με εγκατάσταση 
και επισκευή καθώς και εκτέλεση της 
υποχρεωτικής επιθεώρησης

Υπηρεσίες για την τεχνολογία
αναμειξης οχημάτων



Σέρβις ρυμουλκούμενων οχημάτων, αξόνων και φρένων

Service για τους αξόνους

Σέρβις ρυμουλκούμενων οχημάτων

Service ηλεκτρονικών συστημάτων πέδησης.

+49 (0)89 / 90 00 55-0



Πρατήριο καυσίμων και Πλυντήριο

Ανεφοδιάστε χωρίς μετρητά 

Ανεφοδιασμός καυσίμων χωρίς μετρητά (Κάρτα καυσίμων και 
χρεωστική κάρτα και κάρτες DKV, Eurowag, LogPay, UTA και 
Hoyer) για:
›  AdBlue
›  Πετρέλαιο
›  Λάδι

Πλύσιμο αυτοκινήτων με μηχάνημα αλλά και με το χέρι για:

›  Φορτηγά
›  Ελαφριά φορτηγά
›  Τραίιλερ
›  Ειδικά οχήματα
›  Πλύσιμο κάτω απο το όχημα 
και εσωτερικός καθαρισμός

›  Λεωφορεία
›  Τροχόστπιτα
›  Βυτιοφόρα  (εξωτερικός 
καθαρισμός)

24 ώρες +49 (0)89 / 90 00 55-0



Service ελαστικών – Ποιοτητα και περιβάλλον

Service ελαστικων

›  Πλήρες σέρβις σε ελαστικά για Βάν, 
Φορτηγά και Τροχόστπιτα

Fleet Service

Truckservice

Ποιοτητα και περιβάλλον

›  Υπηρεσίες Φορτηγών Συμμετέχοντες στο 
Περιβαλλοντικό Πάρκο Βαυβαρίας (υποχρέωση 
κατάρτισης σε εθελοντικές περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες)

›  Πρώτο συνεργείο επισκευής φορτηγών στη 
Βαυβαρία σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
ποιότητα της DEKRA (περιβαλλοντικός έλεγχος).

›  Επικυρωμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα 
με το ΕΝ 14001: 2015 (Διαχείριση 
Περιβαλλοντικού Συστήματος)

›  Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2015 
(Διαχείριση της ποιότητας)

24 ώρες +49 (0)89 / 90 00 55-0



Rudolf Sedlmeier GmbH

Friedrich-Schüle-Straße 18
85622 München / Feldkirchen

Tel. +49 (0) 89 / 90 00 55 - 0
Fax +49 (0) 89 / 90 39 313

eMail info@sedlmeier-lkw-service.de
web www.sedlmeier-lkw-service.de

Ώρες σέρβις:

Δευτέρα - Παρασκευή 7:30 - 22:00
Σάββατο 7:30 - 16:00

München

Nürnberg

Augsburg

Salzburg
Kufstein

Feldkirchen

Passau

24ωρο Hotline +49 (0)89 / 90 00 55-0

365 ημέρες

24 ώρες


