


O naszej firmie

Firma Techbud istniejąca od 1993 r. jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm 

John Deere i Yanmar. 

Silniki wysokoprężne tych producentów mają zastosowanie w maszynach 

budowlanych, górniczych, agregatach prądotwórczych, pompowych, ciągnikach 

rolniczych czy też w przemyśle i transporcie morskim

Nasza firma posiada pogotowia serwisowe świadczące usługi na miejscu, jak również 

bezpośrednio u klienta. Mamy do dyspozycji magazyny części zamiennych i warsztat 

serwisowy o powierzchni ponad 200 m kw

Siedziba TECHBUD znajduje się  w nowoczesnym, dwukondygnacyjnym obiekcie 

o powierzchni ponad 1 tys. m2 posiadającym 3 moduły:

- część biurową z salą konferencyjną i ekspozycją produktów

- część usługową z halą magazynową

- część produkcyjną (warsztatową) z nowoczesną linią montażową do kompletacji   

i produkcji jednostek napędowych diesla















O naszej firmie

Silniki wysokoprężne John Deere i Yanmar mają zastosowanie w 

maszynach budowlanych, górniczych, agregatach prądotwórczych, 

pompowych, ciągnikach rolniczych itp. 

Morskie jednostki napędowe charakteryzują się wysoką mocą i momentem 

obrotowym, niskim zużyciem paliwa i niezawodnością tak ważną 

w aplikacjach morskich. Z powodzeniem są stosowane w jachtach, 

łodziach, barkach i kutrach na całym świecie. 

Jednocześnie - będąc autoryzowanym dealerem uznanych marek -

zajmujemy się sprzedażą, serwisem i wynajmem maszyn budowlanych, 

drogowych oraz agregatów prądotwórczych itp. 
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Serwis

Wykonujemy przeglądy okresowe oraz 

naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

różnego typu maszyn budowlanych, 

silników benzynowych, dwusuwowych 

i czterosuwowych, a także silników 

Diesla. 



Serwis
Prowadzimy serwis stacjonarny i w terenie.



Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną. Nasi serwisanci regularnie 

uczestniczą w kursach szkoleniowych producentów, organizowanych w kraju 

i zagranicą, jak również posiadają wieloletnią praktykę w wykonywaniu napraw. 

Serwis



Serwis
Stosujemy oryginalne części zamienne, sprowadzane bezpośrednio od producentów.



Serwis
Oferujemy w ciągłej sprzedaży szeroką gamę filtrów paliwa, oleju i powietrza do 

najróżniejszych maszyn. Sprzedajemy oryginalne filtry, jak również dobieramy 

zamienniki.
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W naszym warsztacie 

posiadamy hamownię -

urządzenie do pomiaru 

(sprawdzania) mocy 

silnika oraz docierania 

silników po naprawie. 

Świadczymy usługi 

pomiaru mocy 

w ciągnikach rolniczych 

zarówno gwarancyjnych 

jak i pogwarancyjnych. 
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Test obejmuje wyznaczenie charakterystyki mocy oraz 

momentu obrotowego badanego silnika. 

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia usługi 

o diagnozę stanu technicznego całej jednostki
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Video:
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Nasza firma od kilku lat uczestniczy m.in.  

w Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego

AUTOSTRADA -POLSKA w Kielcach



Międzynarodowe Targi Morskie 

BALTEXPO w Gdańsku



Zapraszamy do współpracy

TECHBUD Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 12

65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50

fax +48 68 470 72 51

techbud@techbud.eu

www.techbud.eu

www.silniki.info.pl

www.yanmar.pl



Dział silników przemysłowych i części Yanmar Krzysztof Borowik tel. +48 68 470 72 60

yanmar@techbud.eu                                                     krzysztof.borowik@techbud.eu              mobile 602 271 308 

Dział silników przemysłowych i części John Deere Sebastian Mrówczyński tel. +48 68 470 72 62 

johndeere@techbud.eu sebastian.mrowczynski@techbud.eu     mobile 602 600 079 

Silniki morskie i części John Deere i Yanmar Dawid Warcaba tel. +48 68 470 72 63

johndeere@techbud.eu dawid.warcaba@techbud.eu mobile 604 519 042 

silniki_morskie@techbud.eu

Business & Development Director Janusz Kogut tel. kom. 785 400 006

John Deere & Yanmar janusz.kogut@techbud.eu

Dział Serwisu  i części pozostałych Marek Piznal Sebastian Tyliszczak

serwis@techbud.eu tel. +48 68 470 72 68 tel. +48 68 470 72 64 

mobile 785 400 322 mobile 692 434 324
marek.piznal@techbud.eu sebastian.tyliszczak@techbud.eu

Robert Kret Krzysztof Kałużny

tel. +48 68 470 72 65 tel. +48 68 470 72 58 

mobile 606 144 496 mobile 604 518 992
robert.kret@techbud.eu krzysztof.kaluzny@techbud.eu

Zapraszamy do współpracy


