SPOTLIGHT
PODZESPOŁY SYSTEMOWE I SERWIS ZAPEWNIAJĄCE
WŁAŚCIWĄ NAPRAWĘ

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

NEWLOOK
W NOWYM OPAKOWANIU OD 01.01.2019 r.
Naszych części zamiennych marek klasy premium Kolbenschmidt i Pierburg.
Dalsze informacje:

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

PODZESPOŁY SYSTEMOWE I SERWIS ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWĄ NAPRAWĘ

GRUPA MOTORSERVICE
JAKOŚĆ I SERWIS Z JEDNEJ RĘKI
Grupa Motorservice to organizacja zajmująca się dystrybucją w ramach międzynarodowej
działalności Rheinmetall Automotive na rynku wtórnym. Jest ona wiodącym dostawcą
podzespołów silników na niezależnym rynku części zamiennych. Pod markami premium
Kolbenschmidt, Pierburg, TRW Engine Components oraz marką BF grupa Motorservice
oferuje swoim klientom szeroki i bogaty asortyment najwyższej jakości części z jednego
źródła. Oprócz rozwiązań przeznaczonych zarówno dla sprzedawców, jak i dla
warsztatów, firma oferuje także bogaty pakiet usług. Dzięki temu klienci Motorservice
korzystają ze skoncentrowanej wiedzy technicznej dużego poddostawcy światowego
przemysłu motoryzacyjnego.

PIERBURG – MARKA PREMIUM OBEJMUJĄCA WSZYSTKO, CO POTRZEBNE
DO SILNIKÓW
Oferta marki Pierburg obejmuje podzespoły, moduły i systemy z zakresu zasilania
paliwem, powietrzem, redukcji substancji szkodliwych i wytwarzania podciśnienia oraz
mechaniczne i elektryczne pompy wody.

PRODUKTY MARKI PIERBURG SĄ SYNONIMEM
niskiej emisji substancji szkodliwych, korzystnego zużycia paliwa,
niezawodności, jakości oraz bezpieczeństwa. Są one stosowane w różnych
systemach związanych z silnikiem.
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ZASILANIE PALIWEM

DOPROWADZANIE POWIETRZA

Wszystko do „krwiobiegu” pojazdu

Większa wydajność i więcej przyjemności podczas jazdy

Od pomp paliwa, modułów tłoczących i czujników

Króćce przepustnic, kolektory dolotowe i moduły kolektorów

w zbiornikach paliwa przez regulatory ciśnienia systemowego,

dolotowych umożliwiające sterowanie optymalną ilością

zawory zwrotne, zawory regenerujące aż po zawory do filtrów

powietrza – te zaawansowane technicznie produkty zapewniają

z węglem aktywnym: firma Motorservice oferuje szerokie

uzyskanie optymalnej mocy, komfortu jazdy i właściwego

spektrum niezbędnych podzespołów układów paliwowych –

momentu obrotowego, przy możliwie najniższym zużyciu

w sprawdzonej jakości marki Pierburg.

paliwa.

POMPY WODY

POMPY OLEJU

POMPY PRÓŻNIOWE

Dostosowane do potrzeb chłodzenie

Zasilanie olejem doprowadzone do

Niezawodne podciśnienie dla licznych

gwarantujące długą żywotność silnika

perfekcji

elementów sterujących

Elektryczne pompy płynu chłodzącego

Firma Rheinmetall Automotive konstruuje

Pompy precyzyjne marki Pierburg

marki Pierburg zapewniają chłodzenie

oraz dostarcza pompy oleju i wody

wytwarzają podciśnienie potrzebne do

silnika dostosowane do potrzeb,

wszystkim czołowym producentom

wspomagania hamowania, sterowania

obniżają zapotrzebowanie na moc

silników, a także dysponuje licznymi

funkcjami zamka centralnego, klimatyzacji,

i zmniejszają straty wskutek tarcia,

patentami. W oparciu o tę wiedzę

automatycznej skrzyni biegów, systemu

zużycie paliwa i emisję substancji

fachową Motorservice oferuje pompy do

redukcji emisji substancji szkodliwych

szkodliwych. Pierburg produkuje co

różnorodnych zastosowań w samocho-

i innych elementów sterujących.

roku ponad 7 milionów mechanicznych

dach osobowych i użytkowych.

pomp wody na potrzeby fabrycznego

Zachęcamy do skorzystania z naszego

wyposażenia pojazdów. Wyróżniają się

doświadczenia i uczciwego stosunku

one wysoką jakością elementów

jakości do ceny.

konstrukcyjnych.
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UKŁAD RECYRKULACJI SPALIN (EGR)
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SYSTEM POWIETRZA WTÓRNEGO

Redukcja zawartości substancji szkodliwych w spalinach

Wydajna redukcja emisji spalin podczas fazy uruchamiania

o 50 % jeszcze przed katalizatorem

zimnego silnika

Nie bez powodu firma Pierburg oferująca zawory i chłodnice

Firma Pierburg jest liderem europejskiego rynku producentów

EGR jest dostawcą wyposażenia fabrycznego do wielu

systemów powietrza wtórnego i w związku z tym

nowoczesnych pojazdów. Odporne na korozję i temperaturę

współuczestniczyła przy projektowaniu wielu pojazdów.

materiały, z których wykonywane są produkty marki Pierburg,

Oferta firmy Pierburg obejmuje ponad 30 rozwiązań i nie ma

gwarantują długie działanie w najtrudniejszych warunkach

sobie równych.

pracy, np. w obecności agresywnego kondensatu spalin,
w temperaturach wynoszących nawet 700 °C i przy ciśnieniu
maks. 3 bar.

OBIEGOWE POMPY WODY

ZAWORY ELEKTRYCZNE

Elastyczni, niezależni pomocnicy

Małe przetworniki o dużej skuteczności

o wysokiej odporności na temperaturę

Zawory sterujące nastawnikiem wałka

Obiegowe pompy wody marki Pierburg

rozrządu, elektryczne moduły

wyróżniają się niewielką masą oraz

napędowe sterujące klapami

wysoką odpornością na temperaturę

zawirowującymi, silniki krokowe do

i czynników roboczych. Stosowane są

regulacji biegu jałowego albo nastaw

wszędzie tam, gdzie zadania z zakresu

niki regulujące zmienne kolektory

ogrzewania lub chłodzenia muszą być

dolotowe – zawory elektryczne marki

realizowane niezależnie od prędkości

Pierburg stosowane są wszędzie tam,

obrotowej silnika, np. w przypadku

gdzie konieczne są procesy regulacji.

ogrzewań postojowych albo chłodzenia
turbosprężarek, napędu i akumulatorów
w pojazdach elektrycznych.

TRANSFER WIEDZY
WIEDZA FACHOWA OD EKSPERTA
SZKOLENIA NA CAŁYM ŚWIECIE

NOWOŚCI

Bezpośrednio od producenta

Regularne informacje pocztą elektroniczną

Co roku około 4 500 mechaników i techników korzysta z

Zaprenumeruj online nasz bezpłatny biuletyn, a będziesz

naszych szkoleń i seminariów, które przeprowadzamy

regularnie otrzymywał informacje na temat nowych pro

w każdym miejscu na świecie oraz w naszych centrach

duktów, publikacji technicznych i wiele więcej.

szkoleniowych w Neuenstadt, Dormagen i Tamm (Niemcy).

INFORMACJE TECHNICZNE

INDYWIDUALNE INFORMACJE
Specjalnie dla naszych klientów

Od praktyków dla praktyków

Otrzymasz od nas obszerne informacje na temat naszej

Dzięki naszym Product Information, Service Information,

szerokiej oferty: jak np. spersonalizowane materiały pro

broszurom technicznym oraz plakatom zawsze jesteś na

mocyjne, wsparcie sprzedaży, pomoc techniczną i wiele

aktualnym poziomie techniki.

więcej.

WIDEOKLIPY TECHNICZNE
Wiedza z wideoklipów
W naszych wideoklipach technicznych można znaleźć

TECHNIPEDIA

praktyczne wskazówki montażowe i opisy systemowe

Informacje techniczne związane z silnikiem

naszych produktów.

Nasze knowhow udostępniamy w dziale Technipedia. Tutaj

PREZENTACJA PRODUKTÓW ONLINE

znajdziesz wiedzę fachową pochodzącą od ekspertów.

Przejrzyste objaśnienie naszych rozwiązań

APLIKACJA MOTORSERVICE

Elementy interaktywne, animacje i filmy przekazują cenne

Mobilny dostęp do wiedzy technicznej

informacje na temat naszych produktów związanych z

Tutaj otrzymasz szybko i łatwo najbardziej aktualne informac

silnikiem.

je oraz materiały na temat naszych produktów.

SKLEP INTERNETOWY

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Bezpośredni dostęp do naszych produktów

Zawsze na bieżąco

Składanie zamówień przez całą dobę. Szybkie sprawdzanie
dostępności towaru. Rozbudowane wyszukiwanie produktów
poprzez silnik, pojazd, wymiary itp.

www.ms-motorservice.com
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