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Mercedes-Benz SLK, 3 generacja

Udział KSPG w dostawach
• Tłoki
• Panewki łożysk głównych
• Elektryczny zawór recyrkulacji powietrza
dla turbosprężarek

Mini Coupé

Udział KSPG w dostawach
•
•
•
•
•
•
•

Elektryczne zawory recyrkulacji powietrza
Zawory systemu recyrkulacji spalin (EGR)
Elektropneumatyczne przetworniki ciśnienia
Przepustnice
Obiegowe pompy wody
Panewki łożysk głównych
Panewki łożysk korbowodów

Nowości z firmy KS Aluminium-Technologie GmbH
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Nowa linia powlekająca
Niezbędnym technicznym warunkiem spełniania wymagań charakteryzujących nowoczesne,
niewielkie skrzynie korbowe jest zapewnienie
doskonałych parametrów trybologicznych.
Pomiary strat siły spowodowanych tarciem
wskazują tutaj na znaczną przewagę bieżni
powlekanych żelazem nad bieżniami aluminiowymi. Właśnie dlatego KS Aluminium-Technologie stosuje m. in. technologię powlekania
obejmującą proces mechanicznego szorstkowania powierzchni. W tym celu w zakładach
zlokalizowanych w głównej siedzibie firmy,
miejscowości Neckarsulm, włączono do
eksploatacji profesjonalną linię powlekającą.
Natryskiwane powłoki wykańcza się tu do
postaci odpowiedniej trybologicznie bieżni
tłokowej przy użyciu dopasowanych indywidualnie do skrzyni korbowej i jej powłoki
technologii gładzenia. Przedsiębiorstwo może
sobie przy tym zapewnić korzyści dzięki wykorzystaniu gromadzonych na przestrzeni lat
kompetencji w zakresie gładzenia powłok.
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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.
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.

