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Koncern KSPG usprawnia swoją wewnętrzną strukturę zarządzania, jednocześnie wzmacniając główne pola działalności. Dotychczasowe sześć pionów działalności grupy KSPG
AG połączono w trzy działy: Hardparts, Mechatronics i Motorservice. „Reorganizacja daje
naszym działom większe kompetencje operacyjne, a jednocześnie usprawnia ich strategiczną koncentrację na własnym polu działalności“, wyjaśnia powody reorganizacji
dr Gerd Kleinert, prezes zarządu grupy KSPG AG.
Dodatkowymi zaletami nowej struktury są poza tym z punktu widzenia przedsiębiorstwa
zwiększone możliwości międzydziałowej organizacji i ciągłego ulepszania procedur. Poza
tym nowa organizacja ma spowodować skrócenie ścieżek decyzyjnych, a przez to zwiększyć
wydajność i skuteczność oraz uelastycznić działania przedsiębiorstwa na rzecz globalnych
klientów z branży motoryzacyjnej.

Dział Hardparts
W przyszłości dział Hardparts będzie obejmować
projektowanie i produkcję tłoków do silników
samochodów osobowych, ciężarowych i tłoków
wielkowymarowych pod jednostką KS Kolbenschmidt, wyspecjalizowaną na bloki silników,
głowice cylindrów oraz części strukturalne jednostką KS Aluminium-Technologie oraz jednostką
KS Gleitlager, która obejmuje łożyska ślizgowe i
tuleje.
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Dział Mechatronics
Dział Mechatronics obejmuje ﬁrmę Pierburg GmbH,
której działalność dotyczy redukcji emisji substancji
szkodliwych, doprowadzania powietrza i aktuatorów
oraz zaworów elektromagnetycznych dla pojazdów
użytkowych. To tego działu należy też ﬁrmy Pierburg
Pump Technology GmbH, międzynarodowy dostawca
pomp chłodziwa, pomp oleju i pomp próżniowych.
Dział Motorservice
W dziale Motorservice są skupione wszystkie
działania koncernu KSPG na globalnym rynku
posprzedażnym części zamiennych. Za kierownictwo działu Motorservice odpowiada w dalszym
ciągu Hansjörg Rölle, który należy do koncernu od
roku 1986, a od roku 2002 kieruje działalnością
KSPG na polu części zamiennych.
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Renomowany dostawca części
na potrzeby międzynarodowego przemysłu
samochodowego.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu
zdobytemu we współpracy z
producentami pojazdów samochodowych,
przedsiębiorstwa grupy KSPG projektują
innowacyjne komponenty i rozwiązania
systemowe, czerpiąc z bogatej wiedzy w
zakresie układów doprowadzania
powietrza i redukcji substancji szkodliwych,
pomp oleju, wody i pomp próżniowych,
tłoków, bloków silnikowych i łożysk
ślizgowych. Produkty te spełniają wysokie
wymagania i standardy jakości
obowiązujące w przemyśle samochodowym.
Niski poziom emisji szkodliwych
substancji, niższe zużycie paliwa,
niezawodność, jakość i bezpieczeństwo
to miarodajne zalety innowacji grupy
Kolbenschmidt Pierburg.
Grupa Motor Service.
Wysoka jakość produktów oraz usług z
jednej ręki.
Grupa Motor Service jest jednostką
handlową ﬁrmy Kolbenschmidt Pierburg,
działającą na międzynarodowym rynku
wtórnym. Na rynku części zamiennych jest
ona wiodącym dostawcą komponentów
silnikowych wysokiej jakości marek, takich
jak KOLBENSCHMIDT, PIERBURG
i TRW Engine Components. Szeroki i
bogaty asortyment umożliwia klientom
zaopatrzenie w części do silnika z jednej
ręki. Oprócz rozwiązań skierowanych
zarówno do punktów sprzedaży, jak i
warsztatów samochodowych, oferuje ona
bogaty pakiet usług oraz wiedzę
techniczną jako spółka-córka dużego
dostawcy części dla przemysłu
samochodowego.

