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Цилиндрови глави от най-високо качество
AMC използва само чисти алуминиеви смеси и сплави, разработени 
в продължение на 35 годишния ни опит в производството на 
цилиндрови глави, за да предостави продукт с дълъг живот, 
подходящ да се справи с всекидневната тежка експлоатация при 
автомобилите.

Също така използваме най-висококачествени материали при 
направата на съставните части, такива като клапанни легла и 
водачи за клапани.

Ние поддържаме изключително стриктни стандарти за качествен 
контрол през целия производствен процес. Накрая всички 
цилиндрови глави се проверяват поединично преди да напуснат 
фабриката.

Преди да бъде пуснато в производство ново допълнение към гамата, 
оборудванeто на оригиналния продукт прецизно се проверява и 
оценява от нашите опитни и висококвалифицирани техници за 
слабости в дизайна или нередности, които могат да бъдат подобрени 
или решени, за да се осигури продукт, какъвто трябва да бъде един 
оригинал.

Висококачествено обслужване на клиенти
Поддържаме на склад най-малко 20000 произведени бройки 
продукция, което позволява незабавна обработка на поръчките и 
кратки срокове на доставка до клиента.
В състояние сме да предоставим бързи отговори и решения чрез 
нашите представители на пазара на всякакви търговски или 
технически въпроси от страна на клиентите.
Философията на AMC е винаги насочена обслужването на клиента 
да бъде приоритет.

Гаранция на AMC цилиндрови глави
Всички наши глави имат гаранция  от две години (24 месеца) срещу 
неизправност при производствен дефект. 
Гаранцията покрива всички наши продукти, освен случаите на 
повреда при неправилен монтаж или когато е избрана неправилно.
AMC изключително се гордеем с факта, че поддържаме фактическия 
коефициент на грешки при производство само на 0,003% (3 глави на 
всеки 1000 произведени).
Всякакви неизправности по двигателя следва да бъдат избягвани. 
Признатото качество на AMC главата осигурява оптимален срок на 
служба и надежност.
AMC качеството и гаранционната поддръжка ще намалят разходите 
Ви.

Непрекъснато разработване на продукти
AMC инвестира огромни ресурси и усилия, за да разработва между 5 
и 6 нови типа глави всяка година.
По този начин гарантираме на нашите дистрибутори и представители 
за съответния пазар, че винаги ще разполагат с актуална и 
съвременна програма от цилиндрови глави.
Днес ние произвеждаме повече от 850 различни артикула 
цилиндрови глави, което прави  AMC най-големия производител на 
цилиндрови глави в световен мащаб.

AMC в първоначално (оригинално) вграждане
Ние притежаваме всички стандарти за сертифициране на качеството 
съгласно ISO9001 и ISO/TS 16949.
В резултат на поддържането на тези стандарти, съчетани с 
нашия опит в областта на продуктите и други характеристики, 
споменати по-горе, ние сме избрани от няколко производители на 
автомобилни двигатели да им доставяме нашите цилиндрови глави 
за първоначално (оригинално) вграждане.


