
 

 

 

Provoz dílen nabízí opravy nákladních vozidel Mercedes Benz 

 Naše společnost má vozový park postavený na vozidlech MB a proto se dílny úzce specializují 

na opravy těchto vozidel již řadu let. Opravy provádíme ve volné kapacitě i pro externí zákazníky. 

 Opravujeme tyto vozidla značky Mercedes Benz : Sprinter, Vito, Unimog, Atego, Axor, Actros 

a jejich modifikace jako neznačková opravna, vybavena diagnostickým zařízením a pracovními 

postupy od výrobce vozidla a tím splňujeme standarty výrobce vozidel. Kolektiv kvalifikovaných 

mechaniků je školen u dodavatele vozidel a dílna je vybavena servisním nářadím MB.  Servisní úkony 

jsou účtované podle pracovních norem MB. Při opravách používáme originální náhradní díly nebo 

ověřené levnější neznačkové díly. 

Mezi naše zákazníky patří : Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, A.S.A. , spol. s.r.o. 

středisko Ostrava, Záchranný útvar HZS ČR – Hlučín, Technické služby - Ostrava, Karviná, Havířov,  

Ředitelství silnic a dálnic středisko Ostrava, Autodoprava HOD – Praha středisko Ostrava 

Seznam prováděných operací : 

� Servisní prohlídky Telligent dle protokolů MB 

� Opravy palivových soustav 

� Opravy náprav 

� Opravy převodovek 

� Opravy zařízení AdeBlue 

� Běžné opravy podvozků, brzd, chlazení, vzduchové soustavy, atd. 

� Na diagnostické montážní jámě provádíme měření brzd, optické seřízení náprav a zjišťování 

vůli náprav  

� Připravujeme vozidla na STK 

� Provádíme karosářské práce 

� Provádíme měření emisí vznětových motorů nákladních vozidel s neřízeným emisním 

systémem všech značek a řízené systémy těchto značek – Mercedes Benz, Iveco, Renault, 

Scania, Daf, Tatra, Volvo, Man 

� Provádíme měření emisí vznětových motorů dodávkových  vozidel s řízenými systémy těchto 

značek – Mercedes Benz, Ford, Renault, Peugeot 

 Hodinová zúčtovací sazba dle NH      700,- Kč bez DPH 

Hodinová zúčtovací sazba dle NH (pro stálé zákazníky)    650,- Kč bez DPH 

Emisní měření neřízené a řízené systémy      661,- Kč bez DHP 

 

Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava Mariánské – Hory 

Tel: 595 621 270 – 271 – 272, e-mail: hurnik@okas.cz, www..okas.cz  



 

 

Foto galerie oprav vozidel Mercedes Benz v dílnách Ostravských komunikací,a.s. 

 

 

 

MĚŘENÍ GEOMETRIE  

  OPRAVY BRZD  

TECHNICKÉ PROHLÍDKY 

OPRAVY UNIMOGŮ  

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVA RÁMU  

DIAGNOSTIKA  

OPRAVY SYPAČŮ  

DÍLNA 

STŘEDNÍ OPRAVY  


