Tallers Citoler es trasllada.
El passat dia 2 de febrer, Tallers Citoler es va traslladar a unes noves instal•lacions al
carrer Itàlia del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada.
Vilanova del Camí, a 4 de febrer de 2019.
El dia 2 de febrer Tallers Citoler ha tancat
les seves instal•lacions al carrer Santa
Llúcia de Vilanova del Camí, i a obert unes
noves instal•lacions al carrer Itàlia, 2 del
polígon industrial Les Comes d’Igualada.
Les instal•lacions de Vilanova del Camí
se’ns havien quedat petites des feia temps,
ens explica en Carles Citoler, gerent de
Tallers Citoler, les noves instal•lacions
suposen unes millores en espai disponible i
permeten una millor adequació a les
normatives en medi ambient i de seguretat
laboral. A més han permès instal•lar tots
els aparells de nova tecnologia per a
diagnosis tant de turismes com de
carretons elevadors, i poder donar un
servei integral en totes les àrees de
mecànica com, electromecànica,
climatització, frens, amortiment i
pneumàtics.
Les noves instal•lacions han permès poder
donar un servei integral.
El sector dels tallers de reparació
d’automòbils esta vivint profunds canvis
derivats de l’adequació a les normatives
europees, especialment en el que fa
referencia a les revisions dels vehicles en
garantia que ja fa temps poden dur a terme
els tallers de la confiança del client, client

que no es veu supeditat forçosament a dur
el seu vehicle al concessionari oficial de la

marca. Encara que la normativa que ho
permet es de fa uns anys, es ara quan els
usuaris han començat a agafar consciencia
d’aquesta possibilitat, que els aporta millor
atenció i estalvis considerables. Si afegeix
que el client del taller te unes expectatives
de servei que sobrepassen les purament de
reparació, com la gestió de l’ITV, necessitat
de vehicle de substitució i altres.
Noves perspectives de creixement en la
venda de carretons elevadors per la
renovació dels dièsel per elèctrics.
També les noves perspectives de
creixement que s’obren en la venda i gestió
de flotes de carretons elevadors, que es
l’altre àrea d’especialitat de Tallers Citoler,
i que en aquest moment esta vivint una
important reconversió tant per temes de
costos com medi ambientals, amb la
renovació de parcs de maquines de
combustió per maquines elèctriques com
fet més paradigmàtic, ha sigut l’altre
element decisius que ha empès aquest
trasllat.
Les noves instal•lacions de Tallers Citoler
disposen també de una millor ubicació en
quan a visibilitat i a facilitar l’accés al
situar-se en una zona neuràlgica de la
ciutat entre la antiga NII, ara avinguda de
Catalunya, i la via principal del polígon
industrial, el carrer Alemanya.

