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Nowość w programie Pierburg GmbH
Wraz z wprowadzeniem normy Euro 6 obok
sprawdzonego systemu wysokociśnieniowej
recyrkulacji spalin coraz częściej stosuje się
system tak zwanej niskociśnieniowej recyrkulacji spalin. Ze względu na niskie ciśnienie
robocze wymaga on dodatkowych elementów
pomocniczych, takich jak na przykład klapki
spalin zapewniające potrzebne ciśnienie
spiętrzenia. Specjalnie na potrzeby tego
zastosowania ﬁrma Pierburg GmbH ulepszyła
swoją elektromotoryczną klapkę spalin – jej
najnowszy model jest znacznie lżejszy i
bardziej kompaktowy.
Audi Q5 Hybrid

Udział KSPG w dostawach
•
•
•
•

Tłoki
Panewki łożysk głównych
Panewki łożysk korbowodów
Zawory elektromagnetyczne

KSPG

Nowość w
programie produkcyjnym KSPG
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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.

BMW M5

Udział KSPG w dostawach
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• Elektryczno-pneumatyczne przetworniki
ciśnienia
• Elektryczne zawory recyrkulacji powietrza
• Elektryczne pompy płynu chłodzącego
• Obiegowe pompy wody

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

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.
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Opel Zaﬁra – nowa generacja

Udział KSPG w dostawach
• Króćce przepustnicy
•
•
•
•
•

Peugeot 508

Kolektory dolotowe
Zawory elektromagnetyczne
Pompy oleju
Pompy płynu chłodzącego
Pompy próżniowe

Udział KSPG w dostawach
• Skrzynie korbowe z blokiem cylindrów
• Moduły chłodzące EGR
• Przetworniki elektryczno-pneumatyczne
•
•
•
•
•

Przepustnice elektryczne
Pompy próżniowe
Pompy płynu chłodzącego
Pompy oleju
Obiegowe pompy wody
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ABY ŚWIAT KOŁEM
SIĘ TOCZYŁ!
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