
BRECO انٹرنیشنل )BRECO(، ایک فیرئ بینکس مورس کمپنی، ALCO انجنوں کے لیے دوبارہ مینوفیکچر شدہ پرزوں کی OEM سے منظور شدہ واحد رسوس اور سپالئر کمپنی ہے۔ BRECO کے پاس دنیا میں 

ALCO کے پرزوں کی سب سے بڑی انوینٹریز ہیں، اور سب کو OEM کی تائید حاصل ہے۔ تجربہ کار، فیکٹری سے تربیت یافتہ رسوس انجینرئز کی ہامری ٹیم کی فراہم کردہ عاملگیر رسوس اور سخت وارنٹیز 

کے ساتھ، BRECO گاہک پر مرتکز اور تدابیر سے تحریک یافتہ کمپنی ہے جو فوری طور پر ردعمل دینے کے لیے روزانہ 24 گھنٹے دستیاب ہے۔

انجن کی مرمت

 OEM نجنا قباطم ےک ںوتحاضو یئن یک • 
تمرم یک

• ناماس و زاس صوصخم 
• تمرم ںیم پاش نیشم یلاو سورس یروپ 
• سورس گننیشم کالب ڈلیف/ٹئاس نآ 

انجن کو دوبارہ بنانا

 OEM نجنا قباطم ےک ںوتحاضو یئن یک • 
انانب ہرابود وک

• ڈنیٹسا ٹسیٹ نجنا 
• انانب ہرابود ںیم پاش 
• انانب ہرابود ںیم سورس ڈلیف/ٹئاس نآ 

اسٹاک میں موجود پرزے۔

 • ےس ALCO OEM سروم سکنیب رئیف 
 ہدش روظنم

 ALCO یڑب ےس بس یک ںوزرپ ےک • 
 یرٹنیونا

 • تقو رب ےیل ےک ےنجیھب ںیم رھب ایند
بایتسد

 • ہدش رچکیفونیم ہرابود روا یئن مامت 
یٹنراو رپ زیلبمسا

ہامری رسوسز
ہم ڈیزل انجن کے اسٹاک شدہ پرزوں اور رسوسز کی ایک پوری رینج فراہم کرتے ہیں۔

 معیاری OEM سے منظور شدہ انجن کے پرزے نیز 40 سالوں سے زائد کا

ALCO کا تجربہ



 BRECO انٹرنیشنل

 6830 ال پاسیو اسٹریٹ

TX 77087 ،ہیوسٹن 

1-713-641-6073 

bridgette.barnes@brecointernational.com
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انجن کے ادنی معیار کے پرزوں کے چکر میں نہ پڑیں جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں! OEM سے تائید یافتہ انجن کے زیداہ مدت تک چلنے والے معیاری پرزوں کے لیے آج ہی BRECO کو 

کال کریں۔ دنیا میں ALCO انجن کی سب سے بڑی انوینٹری کے ساتھ، ہم سخت وارنٹی نیز اسی دن پرزے بھیجنے کی صالحیت رکھتے ہیں! آپ جس ایپلیکیشن کو بھی پاور دے رہے ہوں، 

ہامرے پاس آپ کے انجن کو اگلے کئی سالوں تک بنا کسی خرابی کے چالتے رہنے کے لیے آپ کو درکار پرزے اور رسوس موجود ہے۔

	 � یرایت ہرابود یک نجنا ےروپ
	 � ںیئاگنم یہ جآ ،ںیرک لاک یہ جآ – یرٹنیونا یلاو ںوزرپ ےڑب
	 � تمیق یلباقت
	 � زرئنیجنا رہام
	 � ازجا یرایعم ےئوہ ےنب ںیم ہکیرما

 آج ہی ہم سے رابطہ کریں

 OEM سے منظور شدہ پرزوں اور رسوس کی مدد سے

وقت اور پیسے بچائیں۔


