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Série 3 da BMW, modelo Touring

Parte fornecida pela KSPG
• Transdutor de pressão
• Borboleta do acelerador

Série 6 da BMW Gran Coupé

Parte fornecida pela KSPG
• Pistões

Citroen DS 5 Hybrid

Parte fornecida pela KSPG
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Dacia Lodgy

Módulo de radiador EGR
Transdutor de pressão eletropneumático
Válvulas de inversão de recirculação
Bombas de circulação de água
Bomba de água mecânica
Bomba de vácuo

Parte fornecida pela KSPG
• Válvulas EGR
• Pistões
• Transdutor eletropneumático
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Fornecedor de renome da indústria
automotiva internacional.
Como parceiras de longa data de
fabricantes de automóveis, as
empresas do Grupo KSPG desenvolvem
componentes e soluções de sistema
inovadores com competência
reconhecida, na área de alimentação de
ar, redução de emissões poluentes
em bombas de óleo, água e vácuo,
pistões, blocos de motor e bronzinas.
Os produtos cumprem os altos requisitos
e padrões de qualidade da indústria
automotiva. Baixa emissão de poluentes,
melhor consumo de combustível,
conﬁabilidade, qualidade e segurança
são os fatores de acionamento
essenciais para as inovações da KSPG AG.
Grupo Motor Service.
Qualidade e assistência técnica
O Grupo Motor Service é a division
de vendas para as atividades de
aftermarket da KSPG AG em todo o
mundo. É um dos principais
fornecedores de componentes de
motor para o mercado de reposição
com as prestigiadas marcas KS e
Pierburg. Um vasto e diversiﬁcado
portfolio permite que o cliente adquira as
peças do motor no mesmo local.
Além de resolver problemas no varejo
e na oﬁcina, oferece ainda um vasto
pacote de serviços de serviços e a
competência técnica que se espera da
ﬁlial de um grande fornecedor do ramo
automotivo.

