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BMW i3 (veículo elétrico)

Parte fornecida pela KSPG
• Válvula de ar secundário

Mini Roadster

Parte fornecida pela KSPG
•
•
•
•
•

Opel Adam

Válvulas EGR
Válvulas de inversão de recirculação
Borboleta do acelerador
Válvula de comutação elétrica
Bronzinas

Parte fornecida pela KSPG
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• Bronzinas
• Válvulas solenoides
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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.
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KSPG funda nova joint-venture na China
A Pierburg Pump Technology GmbH, Neuss, empresa pertencente à KSPG AG, juntamente
com a Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (Grupo SAIC), pertencente à Shanghai Xingfu
Motorcycle Co., Ltd., fundou uma joint-venture para a produção e comercialização de bombas
para aplicações automotivas. Na nova sociedade sediada em Shanghai, Pierburg Huayu Pump
Technology Co., Ltd. (PHP), cada um dos parceiros detém 50 % das ações.
A PHP é especializada em inovadoras aplicações de bombas para o mercado automotivo
chinês. Desse âmbito fazem parte bombas de óleo variáveis, bombas de óleo elétricas para
aplicações de transmissão, bombas de líquido de arrefecimento comutáveis para circuitos
de refrigeração principais, assim como bombas de circulação de água elétricas para circuitos
de refrigeração secundários, tal como são usadas para a refrigeração do ar admitido ou na
recirculação dos gases de escape arrefecidos. Além disso, o futuro portfólio da joint-venture
será completado com eficientes bombas de vácuo.
O Grupo KSPG tem representação na China desde 1997 através de várias joint-ventures e
filiais a 100 %. Este fornecedor da indústria automotiva operando ao nível internacional está
presente na região de Shanghai, assim como em Yantai, com 10 unidades. Aqui se inclui
também a MS Motor Service Asia Pacific, responsável pelo negócio de peças de reposição.
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Assinatura do contrato da joint-venture em Shanghai por Zhang Haitao (dir.) presidente
da Huayu Automotive Systems Co., Ltd., e Udo Nenning, CEO da Pierburg Pump Technology
GmbH.
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PARA QUE O MUNDO
PERMANEÇA EM
MOVIMENTO!

