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BMW i3 (samochód elektryczny)

Udział KSPG w dostawach
• Zawór powietrza wtórnego

Mini Roadster

Udział KSPG w dostawach
•
•
•
•
•

Opel Adam

Zawory EGR
Zawory recyrkulacji powietrza
Przepustnica
Elektryczne zawory przełączające
Łożyska ślizgowe

Udział KSPG w dostawach
• Łożyska ślizgowe
• Zawory elektromagnetyczne

kspg

Nowości w
ofercie produkcyjnej 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.
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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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KSPG zakłada kolejną spółkę joint venture w Chinach
Firma Pierburg Pump Technology GmbH z siedzibą w Neuss (Niemcy), należąca do spółki
akcyjnej KSPG AG, założyła wspólnie z firmą Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd., należącą
do chińskiej spółki Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (grupa SAIC), nową spółkę joint
venture, która zajmuje się produkcją i dystrybucją pomp dla przemysłu motoryzacyjnego.
W nowo utworzonej spółce Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd. (PHP) z siedzibą
w Szanghaju każdy z partnerów ma po 50% udziałów.
PHP specjalizuje się w produkcji innowacyjnych pomp na chiński rynek motoryzacyjny.
W ofercie spółki znajdują się m.in. pompy olejowe o zmiennej wydajności, elektryczne
pompy olejowe do przekładni, przełączane pompy płynu chłodzącego do głównych obiegów
chłodzenia oraz elektryczne, obiegowe pompy wody do obiegów wtórnych, stosowane
w chłodnicach powietrza doładowującego lub chłodzonych systemach recyrkulacji spalin.
Szerokie portfolio spółki wzbogacą wkrótce wydajne pompy próżniowe.
Od 1997 roku grupę KSPG reprezentuje w Chinach kilka spółek joint venture oraz
100-procentowe spółki córki. Międzynarodowy dostawca części samochodowych ma obecnie
10 siedzib na obszarze miast Szanghaj i Yantai. Należy do nich również spółka MS Motor
Service Asia Pacific odpowiedzialna za części zamienne.
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Oﬁcjalne podpisanie umowy joint venture w Szanghaju przez dyrektora ﬁrmy Huayu Automotive Systems Co., Ltd. pana Zhang Haitao (po prawej) oraz przewodniczącego zarządu spółki
Pierburg Pump Technology GmbH, pana Udo Nenning (po lewej).
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