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TRZY LATA MARKI EVORON

JAKOŚĆ  
BEZ KOMPROMISÓW
URODZINY TO IDEALNY CZAS  
NA PODSUMOWANIA ORAZ PLA-
NY NA PRZYSZŁOŚĆ. TRZY LATA 
TEMU W OFERCIE INTER CARS 
POJAWIŁA SIĘ NOWA MARKA  
PODZESPOŁÓW DO NAPRAWY  
TURBOSPRĘŻAREK EVORON. 

Szeroka oferta zespołów wirujących CHRA, 
kierownic spalin i nastawników ciśnieniowych 
spotkała się z dużym uznaniem naszych klientów. 
W bardzo krótkim czasie staliśmy się wiodącym 
dostawcą części do naprawy turbosprężarek 
w sieci IC.

NOWY PRODUKT  
– KOMPLETNE TURBO

Sukces ten ułatwił nam decyzje o wprowadzeniu 
na rynek nowego produktu. Dokładnie półtorej 
roku temu w ofercie IC pod marką EVORON po-
jawiły się kompletne turbosprężarki. Okazało się, 
że wystarczyło znaleźć solidnych producentów 
korpusów i uruchomić montaż kompletnych 
turbosprężarek by stać się ulubionym dostawcą 
turbosprężarek dla klientów Inter Cars. Począt-
kowo było to kilkanaście popularnych referencji 
o prostej konstrukcji. W tamtym czasie naszą 
ofertę przystosowaliśmy dla starszych roczników 
samochodów osobowych, w szczególności sku-
piliśmy się na autach w wieku 10-15 lat. Obecna 
oferta to już ponad 240 różnych turbosprężarek 

do samochodów osobowych i dostawczych do-
stępnych w ciągłej sprzedaży.

JAKOŚĆ BEZ 
KOMPROMISÓW

Dzięki temu, że wyważanie i regulacja każdej tur-
bosprężarki odbywa się w polskim warsztacie, je-
steśmy w 100% pewni jakości naszych towarów.  
Każda turbosprężarka EVORON trafia na urządze-
nie typu flow-bench, na którym sprawdzane są 
parametry pracy tj. ciśnienie doładowania, ilość 
przepływów powietrza i spalin. Parametry te są 
każdorazowo porównywane z danymi jakie osią-
gają produkty OEM i do takich parametrów re-
gulowane. Dla warsztatu oznacza to, że otrzyma 
w opakowaniu z logo EVORON podzespół, który 
osiąga parametry pracy dokładnie identyczne 
z oryginałem. Mechanicy, którzy zmierzyli się już 
z tematem regulacji turbosprężarek po naprawie 
lub innej niewiadomego pochodzenia doskonale 
wiedzą o czym tu mowa. Popularność jaką cie-
szą się nasze produkty udowodniła, że bardzo 
surowe procedury produkcyjne oraz bezkom-
promisowa kontrola jakości jaką narzuciliśmy 
wszystkim naszym produktom to dobry kierunek 
który powinniśmy kontynuować. 

NAJLEPIEJ W KOMPLECIE

Z tego powodu w ofercie pojawiły się również 
nowsze generacje turbosprężarek na przykład 
z elektronicznym nastawnikiem REA, które staja 
się coraz bardziej popularne z uwagi na wiek 
pojazdów, w których zostały zamontowane fa-
brycznie (>10 lat). Już teraz możecie znaleźć tego 
rodzaju turbosprężarki do takich marek samo-
chodów jak BMW czy Mercedes. Nie każdy wie, 
że każda turbosprężarka EVORON sprzedawana 
jest wraz z kompletem uszczelek potrzebnych 
do ich montażu, tak prozaiczne udogodnienie 
bardzo ułatwia pracę mechanikom, oszczędzając 
koszty wymiany turbo a przede wszystkim czas 
który poświęciliby na poszukiwania właściwych 
zestawów montażowych.

Dodatkowo polecamy nasze przewody olejowe 
oraz rozszerzone zestawy montażowe, zawiera-
jące również śruby i inne elementy, które mogą 
być przydatne przy wymianie turbosprężarki. 
Każdy dobry mechanik wie, że jedną z głównych 
przyczyn awarii turbosprężarek jest jej niewłaś-
ciwe smarowanie. W celu uniknięcia przyszłych 
awarii, należy wymienić  przewód olejowy za 
każdym razem, gdy wymieniamy uszkodzoną 
turbosprężarkę. I to znów wychodzimy naprze-
ciw naszym klientom zapewniając im wszystkie 
elementy potrzebne do dokonania naprawy. Pro-
szę zapamiętać, że wymiana turbosprężarki wraz 
z nowym przewodem olejowym zapewni właś-
ciwą pracę całego systemu turbodoładowania.

3 LATA – TO DOPIERO 
POCZĄTEK…

W bieżącym roku planujemy nadal poszerzać 
ofertę kompletnych turbosprężarek, szacujemy 
że nasze portfolio powiększy się o kolejnych 100 
referencji. Równocześnie aktualizujemy pozo-
stałe nasze linie produktowe tj.: 

• CHRA, 

• nastawniki, 

• kierownice spalin, 

• obudowy turbin, 

• zestawy montażowe, 

dostosowując nasza ofertę do zapotrzebo-
wania rynku motoryzacyjnego w Polsce oraz 
innych rynków Europy Środkowo Wschodniej 
na których obecna jest sieć IC. Powiększa-
jąca się grupa naszych klientów obliguje nas 
do ciągłej rozbudowy naszej oferty nie tylko 
o nowe referencje turbosprężarek ale też 
o inne produkty z segmentu turbodoładowania. 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą 
marki EVORON, która jest na bieżąco aktualizo-
wana w Katalogu On-Line oraz do odwiedzania 
naszej strony internetowej evoron.eu.


