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zmienia się w
Krótsza, wyrazistsza i bardziej międzynarodowa: oto cechy nowej nazwy KSPG,
nowej nazwy ﬁrmowej spółki Kolbenschmidt Pierburg. Zmiana nazwy i znaku
graﬁcznego holdingu wpisuje się szczególnie w globalną obecność koncernu,
ale bez rezygnacji z własnej tożsamości i tradycji.
Dla naszych partnerów nie zmienia to niczego, będziemy w dalszym ciągu obecni
na rynku z naszymi znanymi markami KS i Pierburg, które tak samo jak dotychczas
oznaczać będą innowację, jakość i najwyższej klasy serwis.

Audi Q3

Udział KSPG w dostawach
•
•
•
•

Tłoki
Panewki łożysk głównych
Panewki łożysk korbowodów
Przepustnice spalin

KSPG

Nowość w
programie produkcyjnym KSPG

KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Renomowany dostawca części
dla międzynarodowego przemysłu
samochodowego.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu
zdobytemu przy współpracy z producentami samochodów, przedsiębiorstwa
grupy KSPG projektują innowacyjne
komponenty i rozwiązania systemowe
wykorzystując swoje uznane kompetencje
w zakresie zasilania powietrzem i redukcji
substancji szkodliwych, pomp oleju,
wody i pomp próżniowych oraz tłoków,
bloków silnikowych i łożysk ślizgowych.
Produkty te spełniają wysokie wymagania
i normy jakościowe obowiązujące w
przemyśle motoryzacyjnym. Niski poziom
emisji szkodliwych substancji, niższe
zużycie paliwa, niezawodność, jakość
i bezpieczeństwo to miarodajne czynniki
deﬁniujące działalność grupy KSPG.
Motor Service Gruppe.
Jakość i serwis z jednej ręki.
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BMW 6 Cabrio

Udział KSPG w dostawach
• Tłoki
• Elektryczne pompy płynu chłodzącego
• Elektryczne zawory przełączające

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
KSPG Group

Grupa Motor Service jest organizacją
dystrybucyjną odpowiedzialną za globalną działalność grupy KSPG.
Jest ona wiodącym oferentem
podzespołów silnikowych na
niezależnym rynku części zamiennych,
oferującym takie marki klasy premium
jak KOLBENSCHMIDT, PIERBURG i
TRW Engine Components.
Szeroki i głęboki asortyment umożliwia
klientom zakup części do silników od
jednego dostawcy. Oprócz rozwiązań
zarówno dla handlu, jak i warsztatów
samochodowych grupa oferuje bogaty
pakiet usług oraz wiedzę techniczną
jako spółka zależna dużego dostawcy
produktów dla przemysłu
samochodowego.
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Lamborghini Aventador

Udział KSPG w dostawach
• Pompa powietrza wtórnego
• Zawory powietrza wtórnego
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Mercedes-Benz B-Klasse, 2 generacja

Udział KSPG w dostawach

• Tłoki
• Panewki łożysk korbowodów
• Elektryczne pompy płynu chłodzącego
• Elektryczny zawór recyrkulacji
turboładowarki
• Skrzynie korbowe z blokiem cylindrów

Mercedes-Benz CLS, 2 generacja

Udział KSPG w dostawach
• Panewki łożysk głównych
• Panewki łożysk korbowodów
• Podkładki oporowe

ABY ŚWIAT
KOŁEM SIĘ TOCZYŁ!
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VW Amarok (pickup)

Udział KSPG w dostawach
•
•
•
•
•
•

Tłoki
Panewki łożysk głównych
Panewki łożysk korbowodów
Elektryczne zawory recyrkulacji powietrza
Elektryczne zawory przełączające
Zawory regulacyjne ciśnienia
doładowania
• Obiegowe pompy wody

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
KSPG Group

