
KNECHT OX156D
BMW 3 (E46) (1998.02 - 2005.04) 330 d 184KM
BMW 3 (E46) (1998.02 - 2005.04) 330 xd 184KM

BMW 3 Touring (E46) (1999.10 - 2005.02) 330 d 184KM
BMW 3 Touring (E46) (1999.10 - 2005.02) 330 xd 184KM

BMW 5 (E39) (1995.11 - 2003.06) 525 d 163KM
BMW 5 (E39) (1995.11 - 2003.06) 530 d 184KM
BMW 5 (E39) (1995.11 - 2003.06) 530 d 193KM

BMW 5 Touring (E39) (1997.01 - 2004.05) 525 d 163KM
BMW 5 Touring (E39) (1997.01 - 2004.05) 530 d 184KM
BMW 5 Touring (E39) (1997.01 - 2004.05) 530 d 193KM

BMW 7 (E38) (1994.10 - 2001.11) 730 d 184KM
BMW 7 (E38) (1994.10 - 2001.11) 730 d 193KM

BMW X5 (E53) (2000.05) 3.0 d 184KM
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) (2002.03) 3.0 TD 6 177KM

OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) (1994.03 - 2003.07) 2.5 DTI 150KM
OPEL OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) (1994.03 - 2003.07) 2.5 DTI 150KM

W asortymencie
Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Wszystko zaczęło się od innowacji: pierwsze tłoki z metali lekkich, które pojawiły się w 1921r., stały się początkiem
sukcesu  firmy  MAHLE  w  dziedzinie  silników  spalinowych.  Jako  partner  konstrukcyjny  międzynarodowego  przemysłu
motoryzacyjnego  i  silnikowego  oraz  jeden  z  trzech  najbardziej  znanych  dostawców  systemowych  możemy  dziś
pochwalić się nie tylko faktem, że nasze produkty można spotkać w co drugim pojeździe na drogach, lecz także
udziałem naszych produktów w wyścigach,  w których bolidy z  wyposażeniem MAHLE regularnie zajmują czołowe
miejsca – w Formule 1, na wyścigach 24H Le Mans czy zawodach ciężarówek TruckRacing. Zatrudniający 76 000
pracowników  –  w  tym  6000  inżynierów  w  zakresie  badań  i  rozwoju  –  pracuje  nad  optymalizacją  istniejących
i tworzeniem nowych technologii przyszłości. Dzięki 170 zakładom i 15 ogromnym centrom badawczo-rozwojowym
MAHLE można spotkać  na wszystkich  ważnych rynkach światowych.  Produkty  MAHLE zawsze spełniają  te  same,
najwyższe wymagania, niezależnie od ich przeznaczenia do przemysłu motoryzacyjnego czy handlu.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

