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Bernhard Pierburg
înfiinţează la Berlin
societatea de comerţ cu
oţeluri Gebr. Pierburg
OHG

Primul carburator Solex
al Gebr. Pierburg OHG
este echipat în motorul
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Pierburg construieşte în
Neuss Cel mai modern
centru european de
cercetare şi dezvoltare
pentru reducerea
emisiilor de noxe

Dezvoltarea primelor
supape EGR (EGR) de
către Pierburg

Lansarea fabricaţiei de
pompe de ulei şi apă la
Pierburg
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GRUPUL MOTORSERVICE
CALITATE ŞI SERVICII DINTR-O SINGURĂ SURSĂ
Grupul Motorservice este organizaţia de distribuţie pentru activităţile R
 heinmetall
Automotive raportate la domeniul Aftermarket, la nivel global. Este un ofertant de top
de componente de motor pentru piaţa liberă de piese de schimb. Cu mărcile Premium
Kolbenschmidt, Pierburg, TRW E
 ngine Components şi BF, Motorservice oferă clienţilor
săi un sortiment vast şi complet, de calitate superioară, din aceeaşi sursă. Din postura
sa de furnizor de soluţii pentru comerţ şi ateliere de service, dispune de un pachet
generos de prestaţii. Ca urmare, clienţii M
 otorservice profită de know-how-ul tehnic
acumulat de un furnizor de talie internaţională din domeniul auto.

RHEINMETALL AUTOMOTIVE
FURNIZOR DE PRESTIGIU DIN DOMENIUL INDUSTRIEI AUTO INTERNAŢIONALE
În concernul tehnologic R
 heinmetall Group, Rheinmetall A
 utomotive este sectorul
mobilităţii. Cu mărcile sale Premium, Kolbenschmidt, Pierburg şi Motorservice,
Rheinmetall Automotive ocupă poziţii de top pe plan mondial, în domeniile sistemelor
de alimentare cu aer, sistemelor de reducere a noxelor, pompelor, dar şi în sectorul
dezvoltării, producţiei şi furnizării de piese de schimb pentru pistoane, blocuri motoare,
rulmenţi şi lagăre de alunecare, pe pieţele corespunzătoare. La Rheinmetall A
 utomotive,
emisiile reduse de noxe, consumul rentabil de carburanţi, fiabilitatea, calitatea şi
siguranţa sunt factorii determinanţi de impulsionare a inovaţiilor.

1998

2000

2012

2014

Companiile
Kolbenschmidt şi
Pierburg s-au reunit
ca ramura auto a
concernului Rheinmetall
în compania
Kolbenschmidt
Pierburg AG

Fuzionarea diviziilor
de piese de schimb
ale Pierburg şi
Kolbenschmidt

Joint Venture cu SAIC/
Hasco, PHP în China

75 de milioane de supape
EGR au fost fabricate, iar
piesa cu numărul record a
fost produsă în Spania
Producţie record
35 de milioane de pompe
de recirculare a apei au
fost fabricate, iar piesa
cu numărul record a fost
produsă în Hartha

2016

Inaugurarea fabricii
Niederrhein/Neuss

KSPG Automotive devine
Rheinmetall Automotive

SPOTLIGHT
PRODUSELE NOASTRE PENTRU
MOTOARE
Produsele noastre asigură emisii reduse de noxe, consum
economic de carburant, eficienţa în funcţionare, calitatea şi
siguranţa. Astfel ele îşi găsesc utilitatea în diverse sisteme
pentru motoare.

Redacţie:
Motorservice, Technical Market Support
Proiect şi producţie:
Motorservice, Marketing
DIE NECKARPRINZEN GmbH, Heilbronn
Retipărirea, multiplicarea şi traducerea,
chiar şi parțială, este permisă numai cu
acordul nostru prealabil obținut în scris
scris şi cu menționarea sursei.
Ne rezervăm dreptul efectuării unor modificări şi ne
asumăm existenţa unor diferențe în cazul figurilor.
Răspunderea exonerată.
Editor:
© MS Motorservice International GmbH

COMPONENTELE DE SISTEM ÎN CENTRUL ATENŢIEI

4|5

CUPRINS

SISTEM DE ALIMENTARE CU CARBURANT

6

SISTEME DE ALIMENTARE CU ULEI

8

SUPAPE ELECTRICE

10

FILTRE

12

SISTEME DE ALIMENTARE CU AER

14

RĂCIREA MOTORULUI

16

POMPE DE VID

18

SISTEM DE REDUCERE A EMISIILOR DE NOXE

20

UNELTE ŞI DISPOZITIVE DE VERIFICARE

24

SISTEM DE ALIMENTARE CU
CARBURANT
GAMĂ DIVERSIFICATĂ DE
PRODUSE DE CALITATE DOVEDITĂ
De la pompele de carburant, module de transport şi senzori din
rezervor, până la regulatoare ale presiunii în sistem, supape de
sens unic până la supape FCA (filtru de cărbune activ):
Motorservice oferă o gamă variată de componente indispensabile
în sistemul de alimentare cu carburant – la calitatea dovedită
Pierburg.

PROGRAM DE PRODUSE
01 Regulator de presiune carburant
02 Pompă de înaltă presiune carburant
03 Supapă de regenerare cu filtru de
cărbune activ
04 Supapă de blocare cu filtru de cărbune
activ
05 Unitate senzori în rezervor
06 Modul de pompare carburant (tip „in
tank”)
07 Aparat de comandă pentru pompa de
carburant
08 Pompă de carburant (tip „in line”)
09 Filtru de carburant (Kolbenschmidt)
10 Supapă de sens unic pentru carburant
11 Pompă tandem carburant/vid

02

01

06
11

05
03

04

10

09
08

07

COMPONENTELE DE SISTEM ÎN CENTRUL ATENŢIEI

6|7

MODULE DE TRANSPORT
CARBURANT

POMPE DE CARBURANT
ELECTRICE

POMPE MECANICE
DE CARBURANT

Modulele de transport carburant sunt

Pompele de carburant electrice transportă

Pompele de carburant mecanice clasice

amplasate în rezervor. Acestea constau

carburantul cu o presiune definită la

sunt montate cu precădere în modelele de

dintr-un capac cu flanşă, pompă de

supapele de injecţie. Acestea sunt

autovehicule mai vechi. Acestea sunt

carburant în serpentină precum şi multe

disponibile atât în variantele specifice

acţionate direct de la motor, prin tacheţi

alte dispozitive montate precum senzorul

autovehiculelor dar şi în varianta

sau manete. Motorservice a preluat în

din rezervor sau regulatorul de presiune.

universală, cu diverse niveluri de presiune

gama sa de produse aceste tipuri

şi putere.

utilizabile la modele de autovehicule mai

În gama de produse a Motorservice, pe

Pompele de carburant in-line se găsesc în

vechi.

lângă modulele complete de pompare

conducta de carburant. Pompele de

Pompele mecanice de înaltă presiune

carburant se găsesc şi dispozitive montate

carburant in-tank sunt montate în

asigură la motoarele FSI, TFSI şi TSI de la

precum senzorii din rezervor, garnituri şi

rezervorul de alimentare.

VAG presiunea de injecţie necesară de

kit-uri de reparaţii utile pentru service.

cca. 120 până la 200 bar. Pompele în
Motorservice este unul dintre ofertanţii cei

tandem îndeplinesc funcţia unei pompe

mai importanţi de pompe electrice de

mecanice de vid şi se utilizează în plus

carburant în aftermarket.

pentru transportul carburantului.

APARATE DE COMANDĂ PENTRU
POMPELE DE CARBURANT

REGULATOR DE PRESIUNE
CARBURANT

SUPAPE DE SENS UNIC PENTRU
CARBURANT

Aparatul de comandă este o parte

Regulatoarele de presiune a carburantului

Supapele de sens unic pentru carburant

integrantă a sistemului de alimentare cu

sunt montate în motoarele Otto cu

sunt montate în conductele de carburant.

carburant în funcţie de necesitate, la

injecţie. Ele menţin carburantul la o

Ele permit curgerea carburantului într-un

motoarele moderne. Spre deosebire de

presiune constantă necesară pentru

singur sens şi împiedică revărsarea

sistemele nereglate de alimentare cu

duzele de injecţie.

rezervorului sau golirea conductelor.

carburant, se transportă doar atât
carburant cât este nevoie. Aceasta reduce

Motorservice oferă supape de sens unic

consumul de putere şi economiseşte

pentru carburant cu diametru de racordare

carburant. Caracteristica este specifică

de 6, 8, 10 şi 12 mm.

pentru motorul şi modelul
autovehiculului.
Cu gama noastră formată din 19 aparate
de comandă de calitate OE obţineţi o
acoperire de piaţă de peste 10 milioane
de autovehicule.

SISTEME DE ALIMENTARE CU
ULEI
POMPE DE ULEI – PERFECŢIUNEA
LA ALIMENTAREA CU ULEI
Pompele de ulei transportă uleiul de la baia de ulei prin filtrul de ulei
şi răcitorul de ulei la punctele de lubrifiere ale motorului. Astfel se
garantează că toate componentele motorului sunt alimentate cu
o cantitate suficientă de lubrifiant.

PROGRAM DE PRODUSE
01 Pompe de ulei (nereglate, variabile
sau în tandem, pentru autoturisme şi
autoutilitare)
02 Filtre de ulei (Kolbenschmidt)

Rheinmetall Automotive este furnizorul OE pentru toţi producătorii
importanţi de motoare în industria automobilelor şi a autoutilitarelor,
dispune de numeroase patente pentru pompele de ulei şi fabrică anual
pompe de ulei în întreaga lume, la o capacitate care se ridică la zeci de
milioane de bucăţi. Pe baza acestui know-how, Motorservice oferă o
gamă variată de produse pentru peste 3.000 de aplicaţii pentru
motoare ale renumitelor mărci Kolbenschmidt, Pierburg şi BF.
Profitaţi de această experienţă şi de un raport calitate-preţ corect.

01

02
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POMPE DE ULEI NEREGLATE

POMPE DE ULEI VARIABILE

POMPE ÎN TANDEM VID/ULEI

Pompele de ulei garantează că toate

Pentru reducerea amprentei de CO2,

La pompele în tandem, pompele de

componentele motorului sunt alimentate

Pierburg a dezvoltat pompe de ulei

transport pentru diverse medii sunt

cu o cantitate suficientă de lubrifiant.

variabile.

combinate pe o axă comună. În ce pompa

Pentru răcirea şi lubrifierea suficiente,

Cu funcţiile hidraulice relativ noi, ca de

de vid cu o singură paletă generează

întregul volum de ulei trebuie să fie

exemplu compensarea hidraulică a jocului

subpresiunea pentru amplificatorul forţei

pompat prin motor de 4 până la 6 ori pe

supapei sau a arborelui cu came, răcirea

de frânare, pompa de ulei racordată preia

minut.

pistonului şi multe altele, motoarele

fie funcţia pompei principale de ulei fie

moderne necesită volume mult mai mari

aspiră uleiul în exces din chiulasă, în

În plus, pompa de ulei trebuie dimen

de ulei, în special în intervalul de turaţii

calitate de pompă pentru aspirarea

sionată astfel încât după pornirea la rece,

reduse.

uleiului.

punctele de lubrifiere să poată fi
alimentate cât mai repede cu ulei

Capacitatea de transport a pompelor de

proaspăt iar cantitatea de transport să fie

ulei variabile poate fi adaptată flexibil – în

suficientă şi la turaţii mai reduse.

funcţie de temperatură, turaţie şi starea
de încărcare a motorului – la debitul
volumetric de ulei necesar. Ele contribuie
la transportul uleiului în funcţie de
necesităţi şi astfel la economisirea
carburantului.

Calitatea unei pompe de ulei în
ceea ce priveşte designul şi
execuţia contribuie în mod decisiv
la viaţa îndelungată şi eficientă a
motorului. Mizaţi pe soluţia sigură
şi optaţi pentru renumitele pompe
de la mărcile Pierburg şi BF.

SUPAPE ELECTRICE
COMPONENTE MINORE CU EFECT
MAJOR
Supapele electrice sunt componente importante pentru
comutare şi comandă dar şi pentru realizarea funcţiilor de
confort şi siguranţă. Acestea se utilizează pentru acţionarea
elementelor de acţionare pneumatice sau pentru comutarea
între două sau mai multe stări.

PROGRAM DE PRODUSE

Supapele oferă un mare potenţial pentru comerţul liber cu
piese de schimb, deoarece acestea sunt supravegheate direct
sau indirect din sistemul OBD. La defectarea supapelor este
obligatorie înlocuirea acestora. Bazaţi-vă pe calitatea OE a
liderului de piaţă Pierburg cu o producţie de echipament
original OE de peste 125.000 de supape pe zi şi peste 350 de
supape în serie.

03 Convertor de presiune

01 Supapă de comutare
02 Supape de comandă şi magneţi
centrali pentru reglarea arborilor cu
came
04 Supapă de blocare FCA
(supapă cu filtru de cărbune activ)
05 Supapă de regenerare FCA
(supapă cu filtru de cărbune activ)
06 Supapă de descărcare
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CONVERTOR DE PRESIUNE

SUPAPE DE COMUTARE

SUPAPE CU FILTRE DE CĂRBUNE
ACTIV (FCA)

Pentru comanda supapelor pneumatice

Supapele de comutare se utilizează acolo

Supapele FCA sunt componente esenţiale

EGR, turbocompresoarelor VTG şi

unde este necesară o funcţie simplă de

în sistemul de aerisire a rezervorului

comutarea bypass-ului răcitorului EGR.

deschidere-închidere a elementelor de

precum şi la diagnosticarea scurgerilor din

acţionare pneumatice, de exemplu pentru

rezervor.

comanda supapelor pentru presiunea de
supraalimentare (Wastegate), supape de

Sistemul de aerisire a rezervorului

aer secundar, clapete ale tubului de

împiedică degajarea vaporilor de

aspiraţie şi clapete bypass la radiatoarele

carburant cu conţinut de hidrocarburi

EGR.

toxice în mediu. În plus ventilează
rezervorul de carburant atunci când, de
ex. prin prelevarea de carburant sau din
cauza temperaturilor exterioare reduse se
formează subpresiune în rezervorul de
carburant.

Producătorii de autovehicule şi supape
folosesc în parte denumiri foarte diferite
pentru aceste componente.
Aici o selecţie de denumiri alternative
pentru denumirile corespunzătoare:

SUPAPE DE DESCĂRCARE

SUPAPE DE COMANDĂ ŞI MAGNET
CENTRAL PENTRU REGLAREA
ARBORILOR CU CAME

• Convertor de presiune:

Supapa de descărcare pentru reglarea

În funcţie de turaţia motorului, supapele

• Supapă de comutare:

presiunii de încărcare împiedică frânarea

de comandă conduc fluxul de ulei prin

ventil de comutare electromagnetic,

inutilă a turbocompresorului la închiderea

diverse canale de ulei către respectivele

EUV, supapă electromagnetică de limita-

bruscă a clapetei de acceleraţie. Aceasta

camere din dispozitivele hidraulice de

re a presiunii de supraalimentare N75

reduce simţitor efectul golului de

reglare a arborilor cu came. Astfel,

(VW). supapă electromagnetică de

supraalimentare.

arborele cu came este rotit în raport cu

comutare (VW), supapă electrică (BMW)

convertor electropneumatic, EPW,
convertor de presiune electric

roata arborelui cu came iar timpii de

• Transformator electric de presiune:

control sunt modificaţi. În acest mod,

convertor de presiune, supapă (VW),

comportamentul de funcţionare în sarcină

supapă electrică (BMW), EDW, DW

parţială şi sarcină totală este îmbunătăţit
iar consumul este redus.

FILTRELE DE LA KOLBENSCHMIDT
MENŢIN MURDĂRIA LA DISTANŢĂ
Filtrele pentru motor protejează motorul împotriva
impurităţilor din ulei, aer şi carburant. Doar folosind filtre de
calitate superioară poate fi garantată o durată de utilizare
îndelungată şi o uzură redusă a componentelor motorului.

PROGRAM DE PRODUSE
01 Filtru de aer
02 Filtru spaţiu interior
03 Filtru de carburant
04 Filtru ulei
Nereprezentate în grafic:
• Filtru agent de răcire
• Filtru uree
• Filtru ulei pentru transmisii
• Uscător aer
• Filtru special
• Filtru centrifugal ulei

02

01

04
03
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FILTRU DE AER

FILTRU SPAŢIU INTERIOR

FILTRU DE CARBURANT

Printr-un grad optimizat de separare a

Filtrele pentru spaţiul interior previn ca

Chiar şi cele mai mici impurităţi din

prafului al filtrului de aer se minimizează

particulele străine precum praful, polenul,

sistemul de alimentare cu carburant pot

uzura pistoanelor, a segmentelor de

sporii şi negrul de fum să ajungă în

conduce la avarii majore. În special

piston şi a suprafeţelor de lucru ale

interiorul autovehiculului prin instalaţia

instalaţiile de injecţie moderne necesită

cilindrului. Filtrele de aer adaptate la

de ventilare. Filtrele pentru spaţiul interior

o alimentare cu carburant extrem de

caracteristica motorului şi la spaţiul de

cu cărbune activ absorb – pe lângă

curată, fără pulsaţii şi omogenă.

montaj suprimă eficient zgomotele de

filtrarea particulelor solide – şi mirosurile

aspirare deranjante.

neplăcute, gazele toxice ca oxidul de azot,
dioxidul de sulf, ozonul şi hidrocarburile şi
le reţin în proporţie 95 % în afara
habitaclului.

FILTRU ULEI

FILTRU AGENT DE RĂCIRE

FILTRU UREE

Corpurile străine care ajung în motor prin

Filtrele pentru agent de răcire protejează

Filtrele de uree filtrează soluţia de uree

carburant sau prin aerul aspirat şi

sistemul de răcire a motorului prin

din sistemele moderne de tratare a

particulele mecanice formate în motor

filtrarea impurităţilor şi prin administrarea

gazelor de evacuare cu catalizator SCR

sunt filtrate şi reţinute de către filtrul de

dozată în sistemul de răcire a aditivilor

(Selective Catalytic Reduction) protejând

ulei din circuitul de ulei.

dozaţi în filtru.

astfel componentele de sistem împotriva
uzurii.

SISTEME DE ALIMENTARE CU AER
PENTRU O EFICIENŢĂ SPORITĂ ŞI
MAI MULTĂ BUCURIE LA VOLAN
Clapete de acceleraţie, tuburi de aspirare şi module de propulsie
pentru controlul cantităţii optime de aer - datorită tehnicii
maturizate, aceste produse asigură o performanţă optimă, confort
la rulare şi un cuplu corect, în condiţii de consum minim de
carburant.

PROGRAM DE PRODUSE
01 Filtru de aer (Kolbenschmidt)
02 Transformator de presiune (pentru
comanda sistemul de reglare a
geometriei variabile a turbosuflantei)
03 Tub de aspirare/tub de aspirare de
comutare
04 Senzor de presiune
05 Modul de acţionare electric
06 Clapetă de acceleraţie/clapetă de
reglare (precum şi accesorii precum
regulator de funcţionare la ralanti)
07 Senzor pentru cantitatea de aer
08 Supapă de descărcare

01
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04
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CLAPETE DE ACCELERAŢIE

CLAPETE DE REGLARE

SENZORI PENTRU CANTITATEA
DE AER

Prin clapeta de acceleraţie, la motoarele

Clapeta de reglare are funcţia de a genera

Senzorul pentru cantitatea de aer

Otto este controlată cantitatea de aer

subpresiune pe tronsonul de admisie al

înregistrează cantitatea de aer pătrunsă în

alimentată la motor. Poziţia clapetei de

unui motor Diesel, care este necesară

motor. Semnalul emis de acest senzor

acceleraţie determină astfel puterea

pentru sporirea şi reglarea vitezei de

este utilizat la calcularea debitului

motorului.

recirculare a gazelor de evacuare. În plus

injectat, iar la motoare Diesel suplimentar

este o componentă importantă pentru

pentru reglarea recirculării gazelor de

regenerarea filtrului de particule Diesel.

evacuare.

liderul european de piaţă Pierburg

Clapetele de reglare de la Pierburg nu pot

Motorservice oferă senzori pentru

cuprinde de la clapete mecanice la

fi înlocuite cu clapete de reglare de la alţi

cantitatea de aer Pierburg cu tub de flux

clapete de acceleraţie complet electronice

furnizori.

sau ca senzor fişabil separat.

TUBURI DE ASPIRARE

SENZORI DE PRESIUNE

MODULE DE PROPULSIE ELECTRICE

De la funcţia clasică de distribuire a

Senzorii de presiune oferă mărimi de

Modulele de propulsie electrice se

amestecului de carburant şi aer în cilindrii

intrare importante pentru comanda

utilizează acolo unde este necesară o

individuali, tuburile de aspirare au fost

motorului. Prescurtarea „senzori MAP”,

reglare rapidă şi exactă a căilor şi

dezvoltate continuu iar în prezent au

frecvent utilizată, vine de la denumirea în

unghiurilor. O aplicaţie tipică o reprezintă

devenit un element decisiv atunci când

limba engleză „manifold absolute

reglarea clapetelor la tubul de aspirare.

este vorba de sporirea performanţei şi

pressure”.

Programul cuprinzător de produse în
materie de clapete de acceleraţie oferit de

„drive-by-wire”. În plus, Motorservice
oferă accesorii precum potenţiometre
pentru clapete de acceleraţie şi
regulatoare de ralanti ca piese de schimb
cuprinse în program.

eficienţei cu reducerea simultană a
substanţelor toxice şi a consumului.

Cu circa 60 de referinţe OE, aceşti senzori
acoperă aproape 700 de aplicaţii la Audi,

Pierburg deţine în Europa o cotă de piaţă

VW, Škoda, Seat, Opel, Vauxhall, Fiat şi

de 90 % la tuburile de aspirare din

PSA.

aluminiu sau magneziu.

RĂCIREA MOTORULUI
POMPE DE APĂ – RĂCIRE PENTRU
O VIAŢĂ ÎNDELUNGATĂ A
MOTORULUI
Pompa de apă este componenta centrală a circuitului de răcire.
Pompele de apă mecanice şi-au dovedit eficacitatea în timp.
Pompele de lichid de răcire propulsate electric asigură răcirea
motorului în funcţie de necesitate, reduc necesarul de putere
şi diminuează pierderile prin frecare, consumul de carburant şi
emisiile de noxe.
Anual, în unităţile de producţie ale Pierburg sunt fabricate
peste 7 milioane de pompe de apă mecanice şi electrice pentru
autovehicule şi autoutilitare.

02

01

03

PROGRAM DE PRODUSE
01 Pompă de recirculare a apei
02 Pompă mecanică de apă
03 Pompă electrică de apă
(pompă de lichid de răcire)
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POMPE MECANICE DE APĂ

POMPE DE APĂ ELECTRICE

POMPE DE RECIRCULARE A APEI

Lichidul de răcire al pompei de apă preia

Pompele de apă electrice contribuie în

Pompele de recirculare a apei se

căldura din blocul motor şi chiulasă şi o

mod semnificativ la reducerea emisiilor la

utilizează oriunde trebuie îndeplinite

emite în aerul ambiant prin radiator. În

conceptele de motoare moderne.

funcţii de răcire şi încălzire independent

funcţie de construcţie, pompele mecanice

de circuitul de răcire. În sistemele de

de apă sunt montate fie într-o carcasă

Puterea de transport independent de

încălzire staţionară, pompele de

individuală a pompei la exteriorul

turaţia motorului permite o răcire în

recirculare a apei sunt utilizate de

motorului sau sunt fixate cu o flanşă direct

funcţie de necesităţi. Aceasta reduce

exemplu pentru încălzirea rapidă a

pe carcasa motorului şi sunt acţionate

necesarul de putere şi astfel diminuează

interiorului autovehiculului.

prin curele trapezoidale, curele dinţate

pierderile prin frecare, consumul de

sau direct de la motor.

carburant şi emisiile de noxe.

Caracteristicile de calitate ale pompelor

Pierburg a dezvoltat această tehnologie

peste 50 de milioane de pompe de

noastre de apă:

pentru producţia de serie şi este, la nivel

recirculare a apei.

• Pachet de garnituri cu inele de

mondial, primul furnizor în serie pentru

De la introducerea pe piaţă în anul 1996,
în fabricile firmei Pierburg au fost fabricate

alunecare de calitate
• Rulmenţi care nu necesită întreţinere,
durabili
• Rotoare cu palete cu flux optimizat, din
material plastic, oţel, aluminiu sau
alamă
• Garniturile şi inelele de etanşare sunt
cuprinse în pachetul de livrare

pompe de apă electrice.

POMPE DE VID
AMPLIFICAREA PUTERII
PENTRU NUMEROASE
APLICAŢII

PROGRAM DE PRODUSE

Pompele de vid generează subpresiunea necesară pentru
asistarea forţei de frânare, precum şi pentru controlul
funcţiilor la închiderea centralizată, instalaţia de climatizare,
cutia de viteze automată, sistemele de reducere a noxelor şi
alte elemente de comandă. Cu ajutorul principiului hidraulic,
într-un spaţiu construit minim pot fi generate forţe de reglare
foarte mari.

01 Pompe de vid
02 Supape de sens unic (subpresiune)

Ca furnizor de echipamente originale, Pierburg dispune de o
competenţă de decenii în dezvoltare şi fabricare şi a contribuit
în mod radical la dezvoltarea standardelor tehnice actuale,
prin conceptele inovatoare propuse.

02

01
02
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POMPE MECANICE DE VID

POMPE ÎN TANDEM
CARBURANT/VID

Acţionarea pompelor mecanice de vid se

La aşa numitele pompe „în tandem”,

poate realiza cu came, tacheţi, lanţ, curea

pompele de vid sunt combinate cu alte

sau disc cu came. Pompele la care un

pompe de transport pe o axă comună. În

piston sau o membrană se deplasează

combinaţia carburant/vid ele îndeplinesc

pentru a genera subpresiune, sunt

funcţiile pompelor mecanice de vid şi sunt

cunoscute şi apreciate.

utilizate suplimentar şi pentru transportul
carburantului.

O variantă mai nouă este cea a pompelor
cu celule ale paletelor, cu acţionare
rotativă. Printr-un rotor cu una sau mai
multe palete se formează spaţii de lucru
a căror mărime se modifică în timpul
funcţionării.

POMPE ÎN TANDEM VID/ULEI

POMPE ELECTRICE DE VID

În timp ce pompa cu o singură paletă

Pompele electrice de vid pot fi pornite

generează subpresiune pentru amplifica

independent de motorul autovehiculului

torul forţei de frânare, pompa de ulei cu

– şi în caz de necesitate. Astfel se

rotor G aspiră uleiul din chiulasă şi îl

economiseşte carburant şi se reduc

transportă înapoi în baia de ulei.

emisiile.
La autovehiculele hibride, pompele de vid
electrice menţin asistenţa forţei de frânare
atunci când motorul cu ardere internă este
oprit.
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SISTEM DE REDUCERE
A EMISIILOR DE NOXE
50 % MAI PUŢINE NOXE ÎNAINTE
DE CATALIZATOR

PROGRAM DE PRODUSE
01 Modul radiator EGR
02 Supapă EGR (electrică)
03 Supapă EGR (pneumatică)

Pe bună dreptate, Pierburg se numără printre principalii
furnizori de echipamente originale pentru dotarea
numeroaselor autovehicule moderne, datorită supapelor EGR
şi a radiatoarelor EGR. Materialele rezistente la coroziune şi
temperaturi înalte ale produselor Pierburg garantează o durată
de funcţionare îndelungată în condiţii dintre cele mai dificile
– ca de ex. condens agresiv de gaze de evacuare, temperaturi
de până la 700 °C şi presiune de până la 3 bar.

04 Convertor de presiune pentru
comanda exactă a supapelor
pneumatice EGR
05 Supapă de aer secundar (pneumatică)
06 Supapă de comutare pentru comanda
exactă a supapelor pneumatice de aer
secundar
07 Supapă de aer secundar (electrică)
08 Supapă de comutare pentru pornirea
clapetei gazelor de evacuare
09 Senzor de temperatură a gazelor de
evacuare
10 Clapetă pentru gaze de evacuare
11 Sondă lambda
12 Pompă de aer secundar

04
03
02
01

05

06
07

08

09

12
10
11
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SUPAPE EGR

RADIATOR EGR

CLAPETE ALE GAZELOR DE
EVACUARE

Toate motoarele Diesel moderne trebuie

Pentru a respecta cerinţele din ce în ce

Pentru reducerea noxelor şi pentru sporirea

să fie echipate în prezent cu sisteme EGR,

mai stricte ale prevederilor referitoare la

confortului, clapetele de gaze de evacuare

pentru a putea respecta prevederile în

gazele de evacuare, este nevoie de

reprezintă un element important al

materie de gaze de evacuare.

sisteme răcite de recirculare a gazelor de

motoarelor moderne. Cu ajutorul acestora,

evacuare.

gazele de evacuare sunt conduse, în
funcţie de starea de funcţionare, în diverse

Gazul de evacuare este prelevat imediat în

tronsoane de gaze de evacuare.

spatele cilindrului şi este încorporat în

Gazele de evacuare răcite reduc vârful de

aerul aspirat. Astfel pătrunde mai puţin

temperatură de ardere. Astfel se

oxigen în cilindri. Aceasta cauzează o

generează mai puţin dioxid de carbon.

Domenii de utilizare în apropierea

temperatură mai mică de ardere. Astfel,

În plus, gazele răcite sunt mai dense decât

motorului:

cantitatea de oxizi de azot în gazele de

cele calde. Aceasta înseamnă: La aceeaşi

• Catalizatori DeNOx

evacuare este redusă cu până la 50 %.

presiune de încărcare, în cilindru încape

• Recircularea gazelor de eșapament de

La motoarele pe benzină, astfel se reduce

o cantitate mai mare. Arderea „mai slabă”

amprenta de dioxid de carbon şi de

astfel declanşată se observă pozitiv în

asemenea consumul.

consum şi în emisiile de particule.

presiune joasă
• Absorber HC
Programul de livrare de la Motorservice
cuprinde clapete de gaze de evacuare
pneumatice şi electrice şi clapete de gaze
de evacuare pentru motociclete. Toate
clapetele sunt dimensionate pentru
temperaturi extreme ale gazului de –40 °C
până la +950 °C precum şi o durabilitate de
peste 1.000.000 de acţionări.

Pierburg a contribuit la dezvoltarea
acestor sisteme din anii 70 până în
prezent şi astfel a contribuit în mod
decisiv la standardele tehnice
actuale.

SONDE LAMBDA

SENZORI DE TEMPERATURĂ
A GAZELOR DE EVACUARE

POMPE DE AER SECUNDAR

Sondele lambda măsoară oxigenul

Senzorii de temperatură a gazelor de

Pompele de aer secundar sunt suflante de

rezidual din gazele de evacuare. Cu

evacuare controlează fluxul de gaze de

mare turaţie, cu un nivel sau două.

ajutorul valorii Lambda calculate de aici,

evacuare şi protejează componentele

Acestea aspiră aerul ambiant şi îl suflă în

sistemul de gestionare a motorului

împotriva supraîncălzirii. Aplicaţiile tipice

colectorul de evacuare în spatele

reglează proporţiile amestecului pentru

sunt protecţia componentelor sensibile la

supapelor de evacuare. Astfel, la

o ardere optimă.

temperatură precum turbocompresoarele

motoarele Otto se asigură că monoxidul

şi toate tipurile de catalizatoare, supra

de carbon şi hidrocarburi nearse, generate

Sondele lambda sunt cele mai importante

vegherea procesului de ardere liberă a

în cantităţi mari în faza de pornire la rece

elemente în sistemul de gestionare a

filtrului de particule Diesel, controlul

- atunci când catalizatorul nu este încă la

motorului, pentru a garanta funcţionarea

ferestrei optime de temperatură a catali

temperatura de lucru - sunt reduse

perfectă a motorului în condiţii de emisii

zatoarelor şi măsurarea temperaturii

semnificativ.

reduse.

gazelor de evacuare EGR în cadrul
diagnozei On-Board (OBD). La o supraîn

Temperaturile de funcţionare ridicate şi

călzire critică, aparatul de comandă

gazele de evacuare agresive impun cerinţe

reacţionează cu măsuri corespunzătoare

stricte în ceea ce priveşte sondele lambda.

pentru a reduce temperatura, de ex. cu

De aceea vă recomandăm să optaţi pentru

putere redusă (funcţionarea în regim de

produsele specialistului în materie de

urgenţă).

reducere a noxelor.
Cu o gamă de 30 de senzori pentru
temperatura gazelor de evacuare,
Motorservice acoperă peste 1.400 de
tipuri de autovehicule.
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SUPAPE DE AER SECUNDAR
Supapele de aer secundar se află în
spatele pompei de aer secundar şi
colectorul de evacuare. Supapa de aer
secundar are de îndeplinit mai multe
funcţii:
• Funcţia de supapă de sens unic
împiedică defecţiunile produse în
pompa de aer secundar de gazele de
evacuare, de condens sau de vârfuri
de presiune în tronsonul de gaze de
evacuare.
• Funcţia de decuplare asigură insuflarea
aerului secundar în colectorul de
evacuare numai în faza de pornire la
rece.

ÎN PORTOFOLIUL CUPRINZĂTOR DE PRODUSE AL MOTORSERVICE SE GĂSESC TREI
TIPURI DIFERITE DE SUPAPE DE AER SECUNDAR DE LA PIERBURG:

ELECTRICE

PNEUMATICE

COMANDATE PRIN PRESIUNE

Supapele electrice de aer secundar dispun

Supapele pneumatice de aer secundar

Acest tip de supapă de aer comprimat se

de timpi de deschidere şi închidere reduşi

şi-au dovedit eficienţa de-a lungul

deschide sub efectul presiunii pompei de

şi sunt mai rezistente la blocajele cauzate

deceniilor.

aer secundar.

de negrul de fum sau murdărie.

Pentru a fi comandate, ele necesită
o supapă de comutare.

UNELTE ŞI DISPOZITIVE
DE VERIFICARE
DE LA PROFESIONIŞTI PENTRU
PROFESIONIŞTI
Motorservice vă oferă o serie de unelte utile, pentru
montarea profesională, rapidă a produselor sale.

UNEALTĂ DE DEMONTARE
A CUPLAJELOR RAPIDE
Motorservice oferă un set de unelte format
din opt piese pentru uşurarea muncii la
deblocarea cuplajelor rapide (Quick
Connectors). Uneltele curbate permit
accesul simplu la cuplaje.

POMPĂ MANUALĂ DE PRESIUNE/
SUBPRESIUNE

VALIZĂ DE VERIFICARE A PRESIUNII
CARBURANTULUI

SET DE REPARAŢII PENTRU
CONDUCTE DE CARBURANT

Cu ajutorul pompelor manuale de

Cu ajutorul valizei de verificare a presiunii

Cu ajutorul setului de reparaţii, punctele

presiune/subpresiune pot fi efectuate

carburantului este posibilă măsurarea

defecte de pe conductele de carburant pot

verificări şi setări ale funcţiilor depen

presiunii şi a debitului fără demontarea

fi reparate eficient şi rapid.

dente de presiune direct la autovehicul

pompelor de carburant. Toate sistemele

– oriunde unde este necesară generarea

uzuale de transport carburant pot fi

presiunii sau a subpresiunii independent

controlate în ceea ce priveşte erorile cu

de motor.

ajutorul valizei de verificare a presiunii
carburantului.

COMPONENTELE DE SISTEM ÎN CENTRUL ATENŢIEI
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SET DE REPARAŢII PENTRU
CONDUCTE DE CLIMATIZARE

SETURI DE REPARAŢII PENTRU
FURTUNURILE PENTRU APĂ DE
RĂCIRE

SET DE REPARAŢII PENTRU
CONDUCTE DE AER COMPRIMAT

Pentru repararea punctelor defecte mai

Furtunurile pentru apă de răcire,

Cu ajutorul acestui set de reparaţii pot fi

mici pe conductele de climatizare din

deteriorate în puncte izolate, pot fi

reparate rapid şi la un preţ avantajos

aluminiu şi oţel zincat cu diametru exterior

reparate rapid şi la un preţ avantajos cu

punctele defecte de pe conductele de aer

de 8, 10, 12, 16 sau 18 mm la autoturisme

ajutorul acestui set de reparaţii, prin

comprimat din poliamidă (PA) cu un

şi autoutilitare.

tăierea porţiunii deteriorate şi montarea

diametru exterior de 4, 6, 8, 10, 12 sau

unui nou segment de furtun folosind

16 mm. Acesta este adecvat pentru

ştuţurile şi cuplajele (0° şi 90°) furnizate.

autoturisme şi autoutilitare.

• Adecvat pentru lichid de răcire R12,
R134a şi R1234yf

Motorservice oferă în program două seturi

• Presiune de funcţionare: max. 35 bar

diferite de reparaţii, pentru autoturisme şi

• Presiune de plesnire: peste 60 bar

autoutilitare.

• Presiune de funcţionare:
max. 10 bar absolut
• Presiune de plesnire: 15 bar

UNEALTĂ SPECIALĂ PENTRU
SCHIMBAREA SENZORILOR PENTRU
CANTITATEA DE AER

UNEALTĂ DE MONTAJ POMPE DE
CARBURANT

MINIAMPERMETRU

Schimbarea senzorilor pentru cantitatea

Cu ajutorul acestei unelte la preţ

Cu ajutorul miniampermetrului, consumul

de aer, echipaţi în serie, este îngreunată

avantajos pentru montarea şi demontarea

de curent poate fi măsurat simplu şi rapid,

prin utilizarea unor şuruburi speciale

pompelor de carburant, nu mai este

direct la siguranţa respectivă din cutia de

(vârfuri în stea cu 5 sau 6 dinţi) cu un ştift

necesară înlocuirea întregii pompe de

siguranţe a autovehiculului.

montat în centru. Motorservice oferă în

carburant, inclusiv a suportului. Se

Miniampermetrele sunt disponibile pentru

aftermarket unealta corespunzătoare

înlocuieşte doar pompa de carburant.

cele mai uzuale siguranţe plate din

pentru senzorii pentru cantitatea de aer.

autovehicul, în două variante.

KNOW-HOW TRANSFER
CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE DE LA EXPERŢI
FORMARE PROFESIONALĂ LA NIVEL GLOBAL

NOUTĂŢI

Direct de la producător

Informaţii regulate prin e-mail

În jur de 4.500 de mecanici şi tehnicieni profită anual de

Abonaţi-vă acum online la buletinul nostru de ştiri gratuit şi

instruirile şi seminariile noastre organizate pe plan mondial,

veţi primi informaţii periodice despre produsele noi, publica-

la beneficiar sau chiar şi în centrele noastre de formare

ţii tehnice şi multe altele.

profesională din Neuenstadt, Dormagen şi Tamm (Germania).

INFORMAŢII TEHNICE

INFORMAŢII INDIVIDUALE
Special pentru clienţii noştri

Din practică, pentru practică

De la noi primiţi informaţii şi servicii cuprinzătoare privind

Cu informaţiile noastre despre produse şi servicii, cu

gama noastră amplă de ofertă: ca de exemplu materiale

broşurile şi posterele tehnice dispuneţi întotdeauna de cele

promoţionale personalizate, asistenţă comercială, asistenţă

mai noi cunoştinţe tehnice.

tehnică şi multe altele.

VIDEOCLIPURI TEHNICE
Transmiterea cunoștințelor în format video
În prezentările noastre video găsiți instrucțiuni practice de

TECHNIPEDIA

montaj și explicații privind sistemele produselor noastre.

Informații tehnice despre motor
În Technipedia ne împărtăşim know-how-ul cu dumneavoas-

PRODUSELE ÎN CENTRUL ATENŢIEI, ONLINE

tră. Aici găsiţi cunoştinţe de specialitate direct de la experţi.

Soluțiile noastre, explicate sugestiv

MOTORSERVICE APP

Aflaţi prin elemente interactive, animaţii şi videoclipuri

Acces mobil la Know-how tehnic

Informaţii interesante despre produsele noastre din interiorul

Aici primiţi rapid şi simplu cele mai noi informaţii şi servicii

şi din jurul motorului.

pentru produsele noastre.

MAGAZIN ONLINE

SOCIAL MEDIA

Accesul dvs. direct la produsele noastre

Mereu actual

Comandaţi non-stop. Verificare rapidă a disponibilităţii.
Căutare amplă de produse pentru motoare, autovehicule,
dimensiuni etc.

www.ms-motorservice.com
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