Podzespoły silnika i
serwis zapewniające
właściwą naprawę

Podzespoły silnika i serwis

Grupa Motorservice
Jakość i serwis z jednej ręki
Grupa Motorservice to organizacja zajmująca się dystrybucją w ramach międzynarodowej działalności Rheinmetall
Automotive na rynku wtórnym. Jest ona
czołowym dostawcą podzespołów silników
na niezależnym rynku części zamiennych.
Pod markami premium Kolbenschmidt,
Pierburg, TRW Engine Components oraz
marką BF grupa Motorservice oferuje swoim klientom szeroki i bogaty asortyment
najwyższej jakości części z jednego źródła.
Oprócz rozwiązań przeznaczonych zarówno
dla sprzedawców, jak i dla warsztatów,
firma oferuje także bogaty pakiet usług.
Dzięki temu klienci Motorservice korzystają
ze skoncentrowanej wiedzy technicznej
dużego, światowego dostawcy części motoryzacyjnych.

Oferta niezależna od marki
Szeroka gama produktów obejmuje silniki
marek takich jak Caterpillar, Cummins, DAF,
Deutz-MWM, Iveco, Mercedes-Benz, RVI,
Scania, Volvo i innych.
Niezawodne w eksploatacji
Nasza oferta obejmuje części zamienne do
silników pojazdów użytkowych, pojazdów
rolniczych, leśnych i komunalnych, maszyn
budowlanych, okrętów, lokomotyw i wagonów motorowych oraz silników stacjonarnych.

Podzespoły silnika i serwis

Tłoki

Projektowane i produkowane z
uwzględnieniem najnowocześniejszych
wymagań technicznych
Motorservice zawsze dostarcza tłoki w
komplecie z pierścieniami tłokowymi,
sworzniami tłokowymi i odpowiednimi
pierścieniami osadczymi sworzni.
Doskonałe dopasowanie podzespołów do
siebie przez naszych ekspertów ułatwia
zamawianie.

Pierścienie tłokowe

Mniejsze tarcie – wydajniejsze silniki
Pierścienie tłokowe Kolbenschmidt
odznaczają się korzystnymi
współczynnikami tarcia, długą żywotnością
eksploatacyjną i niskim zużyciem oleju.
Pierścienie tłokowe zoptymalizowane
pod kątem wymiany umożliwiają trwałą
naprawę i zapewniają zadowolenie
klientów.

Tuleje bieżne cylindra

Tuleje bieżne cylindra Kolbenschmidt –
żywotność na wiele tysięcy kilometrów
Bogaty asortyment obejmuje mokre i
suche tuleje bieżne cylindra oraz cylindry
żeberkowe i cylindry do sprężarek. Zestawy
pierścieni uszczelniających do mokrych
tulei bieżnych cylindra dopełniają zakresu
dostawy, umożliwiając łatwą wymianę.

Assemblies

Świetnie zgrane zespoły
W przypadku pojazdów użytkowych dostosowane do siebie tłoki, pierścienie tłokowe i tuleje bieżne cylindra są dostarczane jako Assemblies.
W celu zapewnienia łatwej wymiany, podzespoły są zestawiane w grupy dostosowane do potrzeb.

Skrzynia korbowa

Geometryczna dokładność i stabilny
kształt gwarancją optymalnych osiągów
Skrzynia korbowa stanowi centralny
element silnika jako obudowa mechanizmu
napędowego i płaszcz chłodzący.
W ramach swojej bogatej oferty skrzyń
korbowych najwyższej jakości marka BF
oferuje możliwość szybkiej i ekonomicznej
naprawy uszkodzonych silników pojazdów
użytkowych.

Wały korbowe

Kute arcydzieła na każdy moment
obrotowy
W celu zapewnienia wysokich standardów
jakościowych firmy Motorservice, kute wały
korbowe BF są w większości wytwarzane
przy użyciu własnych narzędzi i poddawane
najsurowszym kontrolom. Precyzyjne
wymiary są gwarancją sprawnego
działania, a tym samym długiej żywotności
silnika.

Pompy oleju i wody

Perfekcyjne zasilanie smarem i płynem
chłodzącym
Firma Rheinmetall Automotive konstruuje
i dostarcza pompy oleju i wody wszystkim
czołowym producentom silników oraz
dysponuje licznymi patentami. W oparciu
o tę wiedzę fachową Motorservice oferuje
pompy do różnorodnych zastosowań
w samochodach osobowych i użytkowych.
Zachęcamy do skorzystania z naszego
doświadczenia i uczciwego stosunku ceny
do wydajności.

Wałki rozrządu

Korbowody

Głowice cylindrów

Koła zamachowe

Łożyska ślizgowe

Zawory i osprzęt zaworów

Odporne na zużycie krzywki zapewniają
długą, wydajną pracę silnika
Wałki rozrządu objęte ofertą Motorservice
są bardzo odporne na zginanie
i skręcanie, co sprawia, że wytrzymują
tego rodzaju obciążenia przez dłuższy
czas. W zależności od przeznaczenia wałki
rozrządu dzielą się na odlewane i kute.

Precyzja i masa dla sprawnego działania
silnika
Koła zamachowe marki BF to precyzyjne
elementy wykonane z wysokiej jakości
żeliwa szarego lub stali, które skutecznie
redukują nieregularności pracy i wibracje
silnika. Tym samym zużycie przekładni
zębatej jest utrzymywane na możliwie
najniższym poziomie.

Wytrzymałe elementy przenoszące siły o
dużej wydajności.
Wysokie obciążenia korbowodu w wyniku
rozciągania, ściskania i działania sił
zginających wymagają konstrukcji
charakteryzującej się jednocześnie
wysoką wytrzymałością i niską masą.
Mniej odporne korbowody stwarzają
zbędne ryzyko dla sinika. Wysoka jakość
asortymentu firmy Motorservice zapewnia
bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Aby wszystko działało bez tarć
Dzięki optymalnie dobranym materiałom
ślizgowym i idealnej geometrii łożyska
ślizgowe Kolbenschmidt zapewniają
mniejsze tarcie i zwiększoną dynamikę
ruchu. Twój partner w każdej sytuacji
– firma Motorservice oprócz bogatego
asortymentu wersji standardowych
i ponadwymiarowych oferuje także
rozwiązania specjalne, stosowane w
naprawach.

Kompletowane z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb
Motorservice dysponuje szeroką ofertą
głowic cylindrów do samochodów
osobowych i użytkowych. Dostosowane
do potrzeb i łatwe w naprawie głowice
cylindrów są dostępne również
z zamontowanymi zaworami i sprężynami
zaworowymi.

Precyzja i odporność na temperaturę
TRW Engine Components to jeden z
czołowych i cieszących się doskonałą
reputacją producentów zaworów
stosowanych jako oryginalne wyposażenie
fabryczne OEM. Firma Motorservice jest
światowym partnerem dystrybucyjnym
firmy TRW Engine Components na rynku
części zamiennych. Sprawdzona jakość
dająca bezpieczeństwo
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Aplikacja Motorservice
Mobilny dostęp do
wiedzy technicznej

Dowiedz się więcej

www.ms-motorservice.com/app
Partner Motorservice:

Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
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