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 OTORSERVICE CSOPORT
M
MINŐSÉG ÉS SZERVIZ EGY HELYEN
A Rheinmetall A
 utomotive értékesítés utáni szolgáltatói tevékenységét világszerte a
Motorservice Csoport forgalmazói szervezet végzi. Ez a csoport a motorok független
cserealkatrész-piacának első számú beszállítója. A Kolbenschmidt, Pierburg,
TRW Engine Components, valamint BF kiváló márkáknak köszönhetően az ügyfelek a
Motorservice-nél egy helyen megtalálják a csúcsminőségű alkatrészek széles és
változatos skáláját. A Motorservice kiterjedt szolgáltatáscsomaggal rendelkezik a
kereskedelemben és szakműhelyekben jelentkező gondok megoldására is. Ezáltal a
Motorservice ügyfelei hozzájuthatnak egy nagy nemzetközi gépjárműipari beszállító
teljes körű műszaki know-how-jához.

 HEINMETALL AUTOMOTIVE
R
A NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰIPAR NEVES BESZÁLLÍTÓJA
A Rheinmetall A
 utomotive a R
 heinmetall Group technológiai csoport mobilitási
ágazata. A Kolbenschmidt, Pierburg és a M
 otorservice kiváló márkák jóvoltából a
Rheinmetall Automotive világszerte piacvezető szerepet tölt be a levegőellátás,
károsanyag-csökkentés és pompák szakterületén, valamint a dugattyúk, motorblokkok
és siklócsapágyak fejlesztésében, gyártásában és pótalkatrészekkel való ellátásában.
A Rheinmetall A
 utomotive irányadó mozgatórugói az alacsony károsanyag-kibocsátás,
a kedvező üzemanyag-felhasználás, a megbízhatóság, minőség és biztonság.
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A Kolbenschmidt és a
Pierburg vállalkozásokat
a Rheinmetall konszern
autóipari ágazataként
összevonják, létrejön a
Kolbenschmidt Pierburg
AG

Összevonják a Pierburg
és a Kolbenschmidt
cserealkatrész-üzletét

Vegyesvállalat Kínában,
partner: SAIC/Hasco,
PHP

Spanyolországban
legyártják a
75 milliomodik
EGR szelepet
Termelési rekord
Harthában legyártják
a 35 milliomodik
vízkeringető szivattyút

2016

Gyárátadás:
Alsó-Rajna/Neuss

A KSPG Automotive
átalakul, ezentúl:
Rheinmetall Automotive

SPOTLIGHT
TERMÉKEINK A MOTOR KÖRÜL
Termékeinket az alacsony károsanyag-kibocsátás, a takarékos
üzemanyag-felhasználás, a megbízhatóság, a minőség és
a biztonság fémjelzi. A motor körül különféle rendszerekben
alkalmazzák e termékeket.

Szerkesztés:
Motorservice, Technical Market Support
Elrendezés és nyomtatás:
Motorservice, Marketing
DIE NECKARPRINZEN GmbH, Heilbronn
Az utánnyomás, sokszorosítás és fordítás, még
részleges formában is,
csak előzetes írásos jóváhagyással és a forrásadatok
feltüntetésével engedélyezett.
A változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák
eltérhetnek a valóságtól.
Felelősség vállalása kizárva.
Kiadó:
© MS Motorservice International GmbH
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ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS
SZÉLES TERMÉKPROGRAM
A BEVÁLT MINŐSÉGBEN
Üzemanyag-szivattyúk, szivattyúmodulok és üzemanyagszintjeladók, rendszernyomás-szabályozók, visszacsapó szelepek és
regeneráló szelepek, aktívszén-szűrőszelepek: A Motorservice az
üzemanyagrendszerben nélkülözhetetlen komponensek széles
spektrumát kínálja – a bevált Pierburg minőségben.

TERMÉKPROGRAM
01 Üzemanyagnyomás-szabályozó
02 Nagynyomású üzemanyag-szivattyú
03 Aktívszénszűrő-regeneráló szelep
04 Aktívszénszűrő-elzárószelep
05 Üzemanyagszint-jeladó egység
06 Üzemanyag-szállító modul (In-Tank)
07 Vezérlőegység üzemanyagszivattyúhoz
08 Üzemanyag-szivattyú (In-Line)
09 Üzemanyagszűrő (Kolbenschmidt)
10 Üzemanyag-visszacsapó szelep
11 Üzemanyag/vákuum tandemszivattyú
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ÜZEMANYAG-SZÁLLÍTÓ MODULOK

ELEKTROMOS ÜZEMANYAGSZIVATTYÚK

MECHANIKUS ÜZEMANYAGSZIVATTYÚK

Az üzemanyag-szállító modulok a tartá

Az elektromos üzemanyag-szivattyúk az

A klasszikus mechanikus üzemanyag-

lyban találhatók. Részeik: karimafedél,

üzemanyagot meghatározott nyomással

szivattyúkkal gyakran találkozunk a

üzemanyag-szivattyú a csillapítóedé

juttatják el a befecskendező szelepekhez.

régebbi járművekben. Ezeket lökőrúddal

nyben, valamint további lehetséges

Járműspecifikus és univerzálisan

vagy emelőkarral közvetlenül a motor

ráépített alkatrészek, így üzemanyagszint-

használható kivitelben kaphatók

hajtja. A Motorservice régebbi

jeladó vagy nyomásszabályozó.

különböző nyomás- és

járművekben való használatra különböző

teljesítményfokozatokkal.

típusokkal bővítette termékprogramját.

A Motorservice termékprogramjában

Az in-line üzemanyag-szivattyúk az

A VAG FSI, TFSI és TSI motorjainál

komplett üzemanyag-szállító modulok

üzemanyag-vezetékben találhatók. Az

mechanikus nagynyomású szivattyúk

mellett hozzáépített alkatrészek, így

in-tank üzemanyag-szivattyúk a tartályba

biztosítják a szükséges, kb. 120 és 200

üzemanyagszint-jeladók, tömítések és

vannak beépítve.

bar közötti befecskendezési nyomást.

szervizbarát javítókészletek is
szerepelnek.

Tandemszivattyúk ellátják a mechanikus
A Motorservice elektromos üzemanyag-

vákuumszivattyú feladatát, emellett az

szivattyúk vezető szállítója az aftermarket

üzemanyag szállítására is szolgálnak.

területén.

VEZÉRLŐEGYSÉGEK ÜZEMANYAGSZIVATTYÚKHOZ

ÜZEMANYAGNYOMÁS-SZABÁLYOZÓ

ÜZEMANYAG-VISSZACSAPÓ
SZELEPEK

A vezérlőegység modern motoroknál az

Üzemanyagnyomás-szabályozók

Az üzemanyag-visszacsapó szelepek az

igénynek megfelelő üzemanyag-ellátás

üzemanyag-befecskendezésű

üzemanyag-vezetékekbe vannak

része. A nem szabályozott üzemanyag-

benzinmotorokban használatosak. Az

beszerelve.

ellátással ellentétben csak annyi

üzemanyagot a befecskendező fúvókák

Nekik köszönhetően az üzemanyag csak

üzemanyag szállítódik, amennyi

számára szükséges állandó nyomáson

egy irányba folyik, egyben

szükséges. Ez csökkenti a

tartják.

megakadályozzák, hogy kifolyjon a

teljesítményfelvételt és üzemanyagot

tartályból és hogy a vezetékek kiürüljenek.

takarít meg. A jelleggörbe mindig egyedi a
járműmotor és -modell számára.

A Motorservice kínálata 6, 8, 10 és 12 mm
csatlakozási átmérőjű üzemanyag-

19 OE minőségű vezérlőegységből álló
programunkkal több mint tízmillió
járműves piaci lefedettséget ér el.

visszacsapó szelepeket tartalmaz.

OLAJELLÁTÁS
OLAJSZIVATTYÚK –
TÖKÉLETES OLAJELLÁTÁS
Az olajszivattyúk az olajat az olajteknőből az olajszűrőn és az
olajhűtőn keresztül eljuttatják a motor kenési helyeihez. Ezáltal
biztosítják, hogy a motoralkatrészek megfelelő mennyiségű
kenőolajjal legyenek ellátva.

TERMÉKPROGRAM
01 Olajszivattyúk (nem szabályozott,
változtatható és tandemszivattyúk
személygépkocsik és haszonjárművek

A Rheinmetall Automotive az autó- és haszonjárműipar minden
neves motorgyártójának OE beszállítója, számos olajszivattyúkkal
kapcsolatos szabadalom van a birtokában, és világszerte két
számjegyű milliós darabszámban gyárt olajszivattyúkat.
Erre a know-how-ra építve a Motorservice széles termékprogramot
kínál a neves Kolbenschmidt, Pierburg és BF márkák több mint
3000 motoralkalmazásához.
Élvezze ezen tapasztalatok előnyeit méltányos ár-teljesítmény
aránnyal.

számára)
02 Olajszűrők (Kolbenschmidt)
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NEM SZABÁLYOZOTT
OLAJSZIVATTYÚK

VÁLTOZTATHATÓ
OLAJSZIVATTYÚK

VÁKUUM/OLAJ
TANDEMSZIVATTYÚK

Az olajszivattyúk biztosítják, hogy a

A CO2-kibocsátás csökkentése érdekében

Tandemszivattyúknál különböző

motoralkatrészek megfelelő mennyiségű

a Pierburg változtatható olajszivattyúkat

közegeket szállító szivattyúkat egy közös

kenőolajjal legyenek ellátva. A megfelelő

fejlesztett ki.

tengelyen kombinálunk. Míg az egylapátos

hűtéshez és kenéshez a teljes olajmen

A részben új olajhidraulikus feladatokkal,

vákuumszivattyú vákuumot gerjeszt a

nyiséget percenként 4-6 alkalommal át

mint például a hidraulikus szelephézag-

fékrásegítő számára, a csatlakoztatott

kell szivattyúzni a motoron.

és vezérműtengely-kiegyenlítés, a

olajszivattyú vagy a fő olajszivattyú

dugattyúhűtés és még sok más, a modern

feladatát látja el, vagy pedig mint

Ezenfelül az olajszivattyút úgy kell

motorok aránytalanul nagy olajmen

olajleszívó szivattyú a felesleges olajat

méretezni, hogy a kenési helyek hidegin

nyiséget igényelnek, különösen az alsó

kiszívja a hengerfejből.

dítás után minél gyorsabban el legyenek

fordulatszám-tartományban.

látva friss olajjal, és a szállított mennyiség
kis fordulatszám esetén is elegendő

A változtatható olajszivattyúk szállítási

legyen.

teljesítményét – a motor hőmérsékletétől,
fordulatszámától és terhelési állapotától
függően – rugalmasan hozzá lehet
igazítani a szükséges olajmennyiséghez.
A szivattyúk segítenek az olaj igény
szerinti szállításában, ezáltal a takarékos
üzemanyag-felhasználásban.

Az olajszivattyú kialakításának és
kivitelezésének minősége döntő
jelentőséggel bír a hosszú és
hatékony motorélettartam
számára. Menjen biztosra: válassza
a Pierburg és a BF márkák jó hírű
szivattyúit.

ELEKTROMOS SZELEPEK
KIS ALKATRÉSZEK – NAGY HATÁS
Az elektromos szelepek kapcsoláshoz és vezérléshez,
valamint kényelmi és biztonsági funkciók megvalósításához
használatos fontos alkatrészek. Pneumatikus állítótagok
működtetésére és két vagy több állapot közötti átkapcsolásra
szolgálnak.

TERMÉKPROGRAM
01 Átkapcsoló szelep
02 Vezérlőszelepek és központi mágne-

A független cserealkatrész-kereskedők számára nagy
lehetőségeket kínálnak a szelepek, mivel közvetlenül vagy
közvetetten az OBD rendszer felügyelete alatt állnak. A
szelepeket meghibásodásuk esetén feltétlenül ki kell cserélni.
Bízzon a Pierburg piacvezető OE minőségében, napi több mint
125 000 szelep és több mint 350 sorozatban gyártott szelep
OE termelőjében.

sek a vezérműtengely-állításhoz
03 Nyomásátalakító
04 Aktívszénszűrő-elzárószelep
(aktívszén szűrőszelep)
05 Aktívszénszűrő-regeneráló szelep
(aktívszén szűrőszelep)
06 Visszakeringető szelep

02
03
01

06

01

05
04

RENDSZERKOMPONENSEK A KÖZÉPPONTBAN

NYOMÁSÁTALAKÍTÓ

ÁTKAPCSOLÓ SZELEPEK

AKTÍVSZÉN SZŰRŐSZELEPEK
(AKF SZELEPEK)

Pneumatikus EGR szelepek, VTG

Átkapcsoló szelepeket ott alkalmazunk,

Az AKF szelepek fontos alkatrészek

turbófeltöltők és bypass EGR hűtő

ahol pneumatikus állítótagok egyszerű

a tartály szellőztető rendszerében,

átkapcsolók fokozatmentes vezérléséhez.

ki-be kapcsolása szükséges,

valamint a tartályszivárgás-

pl. töltőnyomásszelepek (wastegate),

diagnosztikában.

10 | 11

szekunderlevegő-szelepek,
szívócsőcsappantyúk és EGR hűtőkön

A tartály szellőztető rendszere megaka

található bypass-szelepek vezérléséhez.

dályozza, hogy káros szénhidrogéneket
tartalmazó üzemanyaggőzök kerüljenek
a környezetbe. Ezenkívül szellőzteti az
üzemanyagtartályt, ha pl. a kivett
üzemanyag vagy az alacsony külső
hőmérséklet miatt vákuum keletkezik az
üzemanyagtartályban.

A jármű- és szelepgyártók részben
különböző megnevezéseket használnak
ezekre az alkatrészekre.
Itt a megnevezések néhány alternatív
változatát olvashatják:

VISSZAKERINGETŐ SZELEPEK

VEZÉRLŐSZELEPEK ÉS KÖZPONTI
MÁGNESEK A VEZÉRMŰTENGELYÁLLÍTÁSHOZ

• Nyomásátalakító:

A töltőnyomást szabályozó

A motorfordulatszámtól függően a

• Átkapcsoló szelep:

visszakeringető szelep megakadályozza

vezérlőszelepek az olajáramot különböző

elektromos átkapcsoló szelep, EUV,

a turbófeltöltő szükségtelen lassulását

olajcsatornákon keresztül a hidraulikus

töltőnyomás-határoló mágnesszelep

a fojtószelep hirtelen záródása esetén.

vezérműtengely-állítóba a mindenkori

N75 (VW), mágneses átkapcsoló szelep

Ez nagy mértékben csökkenti a turbólyuk

kamrához vezetik. Ezáltal a vezérműten

hatását.

gely a vezérműtengely-kerékhez képest

elektropneumatikus átalakító, EPW,
elektromos nyomásátalakító

(VW), elektromos szelep (BMW)
• Elektromos nyomásátalakító:

relatíve elfordul, és a vezérlési idők

nyomásátalakító, szelep (VW),

megváltoznak. Ily módon részterhelésnél

elektromos szelep (BMW), EDW, DW

és teljes terhelésnél javul az üzemi
viselkedés és csökken a fogyasztás.

A KOLBENSCHMIDT SZŰRŐI
TÁVOL TARTJÁK
A SZENNYEZŐDÉST
A motorszűrők óvják a motort az olajban, a levegőben és az
üzemanyagban lévő szennyeződésektől. Csak kiváló
minőségű szűrők garantálják a motoralkatrészek hosszú
élettartamát és csekélyebb kopását.

TERMÉKPROGRAM
01 Levegőszűrő
02 Beltéri szűrő
03 Üzemanyagszűrő
04 Olajszűrő
Az ábrán nem szerepel:
• Hűtőanyagszűrő
• Karbamidszűrő
• Hajtómű olajszűrője
• Levegőszárító
• Speciális szűrő
• Centrifugál-olajszűrő
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LEVEGŐSZŰRŐ

BELTÉRI SZŰRŐ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ

A levegőszűrő optimalizált porkiválási

A beltéri szűrők megakadályozzák, hogy

Akár a legkisebb szennyeződések is az

fokának köszönhetően csökken a

idegen részecskék, mint por, pollen,

üzemanyag-rendszerben masszív

dugattyúk, dugattyúgyűrűk és henger

korom és spórák kerüljenek a jármű

hibákhoz vezethetnek. Különösen a

futópályák kopása. A motor jellemzőjéhez

belterébe a szellőzőberendezésen

modern befecskendező berendezések

és a beépítési térhez igazított

keresztül. Az aktív szénnel rendelkező

rendkívül tiszta, pulzálásmentes és

levegőszűrők hatékonyan elnyomják

beltéri szűrők – a szilárd részecskék

homogén üzemanyag-adagolást

a zavaró szívási zajt.

finomszűrésén kívül – beszívják a

igényelnek.

kellemetlen szagokat, a káros gázokat,
mint nitrogén-oxidok, kén-dioxid, ózon és
szénhidrogének, és 95 százalékban távol
tartják ezeket a jármű belterétől.

OLAJSZŰRŐ

HŰTŐANYAGSZŰRŐ

KARBAMIDSZŰRŐ

Az idegen testeket, amelyek az

A hűtőanyagszűrők védik a motor

A karbamidszűrők szűrik a karbamid

üzemanyaggal vagy a beszívott levegővel

hűtőrendszerét, amennyiben kiszűrik

oldatot az SCR-katalizátorral (Selective

bekerülnek a motorba, és a fémes

a szennyeződéseket, és a szűrőben

Catalytic Reduction) ellátott modern

súrlódást, amely a motorban keletkezik,

található adalékanyagokat adagolva adják

kipufogógáz utókezelő rendszerekben,

kiszűri az olajszűrő az olajkörforgásból és

le a hűtőrendszernek.

és ezáltal védik a rendszerkomponenseket

visszatartja.

a kopástól.

LEVEGŐELLÁTÁS
A NAGYOBB HATÉKONYSÁGÉRT ÉS
AZ ÉLVEZETESEBB VEZETÉSÉRT
Fojtószelepek, szívócsövek és hajtómodulok az optimális
levegőmennyiség vezérléséhez – a kifinomult technológiának
köszönhetően ezek a termékek biztosítják az optimális
teljesítményt, a menetkomfortot és a megfelelő
forgatónyomatékot a lehető legkisebb üzemanyag-fogyasztással.

TERMÉKPROGRAM
01 Levegőszűrő (Kolbenschmidt)
02 Nyomásátalakító (a VTG turbófeltöltő
vezérléséhez)
03 Szívócső/kapcsoló szívócső
04 Nyomásérzékelő
05 Elektromos hajtómodul
06 Fojtószelep/szabályozószelep
(valamint hozzáépített alkatrészek,
mint például üresjárati szabályozók)
07 Légtömeg-érzékelő
08 Visszakeringető szelep
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FOJTÓSZELEPEK

SZABÁLYOZÓSZELEPEK

LÉGTÖMEG-ÉRZÉKELŐK

A fojtószelep benzinmotoroknál a

A szabályozószelep arra szolgál, hogy

A légtömeg-érzékelő a motorba áramló

motorhoz vezetett levegőmennyiséget

a dízelmotor szívóterében vákuumot

levegő tömegét érzékeli. Jelét a

szabályozza. A fojtószelep helyzete ezáltal

hozzon létre, amely a füstgáz-

befecskendezési mennyiség kiszámítására

meghatározza a motor teljesítményét.

visszavezetési arány növeléséhez és

– dízelmotoroknál emellett a füstgáz-

szabályozásához szükséges. Fontos

visszavezetés szabályozására is –

Az európai piacvezető Pierburg széles

alkatrész a dízelrészecske-szűrő

használják.

körű fojtószelep-termékprogramja a

regenerálásához is.

mechanikus szelepektől a teljesen

A Motorservice a Pierburg légtömeg-

elektronikus „drive-by-wire” e-gázszele

A Pierburg szabályozószelepeit nem lehet

érzékelőket áramlási csővel vagy külön

pekig terjed. Ezenkívül a Motorservice

más beszállítók szabályozószelepeivel

dugaszolható érzékelőként tudja

hozzáépített alkatrészeket, például

helyettesíteni.

szállítani.

SZÍVÓCSÖVEK

NYOMÁSÉRZÉKELŐK

ELEKTROMOS HAJTÓMODULOK

A klasszikus feladattól kezdve, ami az

A nyomásérzékelők fontos bemeneti

Elektromos hajtómodulokat ott

üzemanyag-levegő keverék elosztása az

értékeket szolgáltatnak a motorvezér

használnak, ahol utak vagy szögek gyors

egyes hengerek számára, a szívócsöveket

léshez. A gyakran használt „MAP

és pontos beállítása szükséges. Tipikus

folyamatosan továbbfejlesztették, és ma

szenzorok” rövidítés az angol „Manifold

alkalmazás a szívócsövön lévő szelepek

döntő elemek, amikor a teljesítmény és

Absolute Pressure” megnevezésből ered.

beállítása.

fojtószelep-potenciométert és üresjárati
szabályozót kínál a csereprogramban.

a hatékonyság növelése, ugyanakkor a
káros anyagok és a fogyasztás

Körülbelül 60 OE referenciával ezek az

csökkentése a cél.

érzékelők közel 700 alkalmazást fednek le
az Audi, VW, Škoda, Seat, Opel, Vauxhall,

A Pierburg piaci részesedése az
alumínium vagy magnézium szívócsövek
területén Európában 90 %.

Fiat és a PSA járműveiben.

MOTORHŰTÉS
VÍZSZIVATTYÚK – HŰTÉS
A MOTOR HOSSZÚ ÉLETTARTAMA
ÉRDEKÉBEN
A vízszivattyú a hűtőkör központi alkatrésze. Régóta beváltak
a mechanikus vízszivattyúk.
Az elektromos hajtású hűtőanyag-szivattyúk biztosítják a
motor igény szerinti hűtését, redukálják a teljesítményigényt
és csökkentik a súrlódási veszteségeket, az üzemanyagfelhasználást és a károsanyag-kibocsátást.
A Pierburg gyártóüzemeiben évente több mint 7 millió
mechanikus és elektromos vízszivattyút gyártanak
gépjárművekhez és haszonjárművekhez.

02

01

03

TERMÉKPROGRAM
01 Vízkeringető szivattyú
02 Mechanikus vízszivattyú
03 Elektromos vízszivattyú
(hűtőanyag-szivattyú)

RENDSZERKOMPONENSEK A KÖZÉPPONTBAN
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MECHANIKUS VÍZSZIVATTYÚK

ELEKTROMOS VÍZSZIVATTYÚK

VÍZKERINGETŐ SZIVATTYÚK

A vízszivattyú hűtőfolyadéka felveszi

Az elektromos vízszivattyúk a modern

Vízkeringető szivattyúkat ott használnak,

a motorblokk és a hengerfej hőjét, és

motorkoncepciókban jelentősen

ahol a hűtési vagy fűtési feladatokat a

a hűtőn keresztül leadja a környezeti

hozzájárulnak a kibocsátás

hűtőkörtől függetlenül kell elvégezni.

levegőbe. A tervezéstől függően a

csökkentéséhez.

Állófűtéses rendszereknél pl. vízkeringető

mechanikus vízszivattyúk vagy saját

szivattyúkat használnak a jármű

szivattyúházban a motoron kívül, vagy

A motor fordulatszámától független

közvetlenül a motorházra vannak

szállítási teljesítmény az igénynek

karimával felerősítve, a hajtásuk

megfelelő hűtést tesz lehetővé. Ez

Az 1996-os piaci bevezetés óta több mint

ékszíjakon, fogasszíjakon keresztül, vagy

csökkenti a teljesítményigényt, és ezáltal

50 millió vízkeringető szivattyút állítottak

közvetlenül a motor által történik.

csökkenti a súrlódási veszteségeket, az

elő a Pierburg gyáraiban.

üzemanyag-fogyasztást és a károsanyagVízszivattyúink minőségi jellemzői:

kibocsátást.

• Kiváló minőségű csúszógyűrűs
tömítőcsomag
• Karbantartásmentes, tartós
gördülőcsapágyak
• Áramlásoptimalizált járókerekek
műanyagból, acélból, alumíniumból
vagy sárgarézből
• A tömítések és az O gyűrűk a szállítási
terjedelem részét képezik

A Pierburg ezt a technológiát éretté tette
a sorozatgyártásra, és az elektromos
vízszivattyúkat a világon elsőként szállítja
sorozatban.

belterének gyors felmelegítésére.

VÁKUUMSZIVATTYÚK
TELJESÍTMÉNYFOKOZÁS
SOK ALKALMAZÁSHOZ
A vákuumszivattyúk biztosítják a szükséges vákuumot a fékerő
növeléséhez, valamint a központi zár, a klímaberendezés, az
automatikus meghajtás, károsanyag-csökkentő rendszerek és
egyéb vezérlőelemek működésének vezérléséhez. A hidraulikus
elv segítségével ily módon kis beépítési helyen nagy hatóerő
valósítható meg.

TERMÉKPROGRAM
01 Vákuumszivattyúk
02 Visszacsapó szelepek (vákuum)

A Pierburg mint gyári beszállító évtizedes szakértelemmel
rendelkezik a fejlesztés és a gyártás terén, és innovatív
koncepciók révén jelentős mértékben hozzájárult a korszerű
technikához.

02

01
02

RENDSZERKOMPONENSEK A KÖZÉPPONTBAN

MECHANIKUS
VÁKUUMSZIVATTYÚK

ÜZEMANYAG/VÁKUUM
TANDEMSZIVATTYÚK

A mechanikus vákuumszivattyúk hajtása

Az úgynevezett „tandemszivattyúknál”

bütyökkel, lökőrúddal, lánccal, szíjjal vagy

vákuumszivattyúkat más szállítószivat

bütykös tárcsával történhet. Régóta

tyúkkal egy közös tengelyen kombinálunk.

beváltak azok a szivattyúk, amelyekben

Az üzemanyag/vákuum kombinációban

a dugattyú vagy a membrán ide-oda

a mechanikus vákuumszivattyúk funkcióit

mozog és vákuumot gerjeszt.

látják el, és emellett az üzemanyagszállításban is részt vesznek.

Újabb fejlesztés a forgó szárnylapátos
szivattyú. Az egy vagy több lapáttal ellátott
rotor olyan munkatereket hoz létre,
amelyek mérete a munkamenet során
változik.

VÁKUUM/OLAJ
TANDEMSZIVATTYÚK

ELEKTROMOS
VÁKUUMSZIVATTYÚK

Míg az egylapátos szivattyú vákuumot

Az elektromos vákuumszivattyúk a jármű

gerjeszt a fékrásegítő számára, a

motorjától függetlenül – és szükség

csatlakoztatott G-rotoros olajszivattyú

esetén – bekapcsolhatók. Ez üzemanyagot

felszívja a hengerfejből a felesleges olajat,

takarít meg és csökkenti a kibocsátást.

és visszaszállítja az olajteknőbe.
Hibrid járművek esetén az elektromos
vákuumszivattyúk fenntartják a fékrásegí
tést, amikor a belső égésű motor le van
kapcsolva.
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KÁROSANYAG-CSÖKKENTÉS
50 SZÁZALÉKKAL KEVESEBB
KÁROS ANYAG A KATALIZÁTOR
ELÉRÉSE ELŐTT

TERMÉKPROGRAM
01 EGR hűtőmodul
02 EGR szelep (elektromos)
03 EGR szelep (pneumatikus)

Nem véletlen, hogy a Pierburg az EGR szelepekkel és az EGR
hűtőkkel sok modern járműben mint gyári beszállító van jelen.
A Pierburg termékek korrózió- és hőálló anyagai hosszú
működési időt biztosítanak a legnehezebb körülmények között
– mint például agresszív füstgázkondenzátum, 700 °C-ig
terjedő hőmérséklet és akár 3 bar nyomás.

04 Nyomásátalakító pneumatikus EGR
szelepek vezérléséhez
05 Szekunderlevegő-szelep
(pneumatikus)
06 Átkapcsoló szelep pneumatikus
szekunderlevegő-szelepek
vezérléséhez
07 Szekunderlevegő-szelep
(elektromos)
08 Átkapcsoló szelep a füstgázcsappantyú vezérléséhez
09 Füstgázhőmérséklet-érzékelő
10 Füstgázcsappantyú
11 Lambdaszonda
12 Szekunderlevegő-szivattyú

04
03
02
01

05

06
07

08

09

12
10
11
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EGR SZELEPEK

EGR HŰTŐ

FÜSTGÁZCSAPPANTYÚK
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Manapság minden korszerű dízel

A füstgázkibocsátási előírások egyre

A károsanyag-csökkentés és a nagyobb

motornak rendelkeznie kell EGR

szigorúbb követelményeinek

kényelem szolgálatában a füstgázcsap

rendszerrel, hogy megfeleljen a

teljesítéséhez hűtött füstgáz-visszavezető

pantyúk a modern motorok fontos részét

füstgázkibocsátási előírásoknak.

rendszerek szükségesek.

képezik. Az üzemállapottól függően a

Közvetlenül a henger mögött füstgázt

A hűtött füstgáz csökkenti az égési

vezetünk el, és ismét hozzákeverjük a

csúcshőmérsékletet. Ennek köszönhetően

beszívott levegőhöz. Ennek eredménye

jóval kevesebb nitrogén-oxid keletkezik.

Alkalmazási területek a motorhoz

ként kevesebb oxigén jut be a hengerbe.

Ezenkívül a hűtött gázok sűrűbbek, mint

kapcsolódó területeken:

Ez alacsonyabb égési hőmérsékletet

a melegebbek. Ez a következőket jelenti:

• DeNOx katalizátorok

eredményez. Ezáltal a füstgázban lévő

Ugyanakkora töltőnyomás esetén nagyobb

• Kisnyomású füstgáz-visszavezetés

nitrogén-oxidok mennyisége akár

tömeg fér egy hengertöltetbe. Az így

• HC-abszorber

50 százalékkal is csökkenthető.

létrejövő „sovány” égés pozitív hatással

A benzinmotoroknál ezenfelül a szén-

van a fogyasztásra és a részecskekibocsá

A Motorservice szállítási programja

dioxid-kibocsátás és a fogyasztás is

tásra.

pneumatikus és elektromos

füstgázt különböző füstgázvezetékekbe
vezetik be.

füstgázcsappantyúkra és

csökkenthető.

motorkerékpárokban használatos
füstgázcsappantyúkra terjed ki. Minden
csappantyút –40 °C és +950 °C közötti
szélsőséges gázhőmérsékletre, valamint
több mint 1 000 000 kapcsolási műveletre
terveztek.

A Pierburg az 1970-es évektől
kezdve részt vett ezeknek a
rendszereknek a fejlesztésében,
jelentősen hozzájárulva a technika
jelenlegi állásához.

LAMBDASZONDÁK

FÜSTGÁZHŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐK

SZEKUNDERLEVEGŐ-SZIVATTYÚK

A lambdaszondák mérik a füstgázban a

A füstgázhőmérséklet-érzékelők ellenőrzik

A szekunderlevegő-szivattyúk nagy

maradék oxigént. Az ebből kiszámított

a forró füstgázáramot és védik az

fordulatszámon működő, egy- vagy

lambda érték segítségével szabályozza

alkatrészeket a túlhevüléstől. Tipikus

kétfokozatú fúvók. Környezeti levegőt

a motorvezérlés a keverék összetételét a

alkalmazásokkal a hőmérséklet-érzékeny

szívnak fel, és azt a kieresztő szelepek

lehető legjobb égés érdekében.

komponensek védelmében találkozunk,

mögötti füstgáz-könyökidomba fújják.

mint pl. turbófeltöltők és mindenfajta

Benzinmotoroknál ezáltal biztosítják,

A lambdaszondák a motorvezérlés

katalizátor, a dízelrészecske-szűrő

hogy a hidegindítási fázisban – amikor

legfontosabb elemei annak

kiégetési folyamatának ellenőrzése,

a katalizátor még nem érte el a működési

biztosításához, hogy a motor alacsony

a katalizátorok optimális hőmérsékleti

hőmérsékletét – a szén-monoxid és az

kibocsátás mellett tökéletesen működjön.

ablakának ellenőrzése és az EGR

elégetlen szénhidrogének nagy

füstgázhőmérsékletének mérése az

mennyisége jelentősen csökkenjen.

A magas üzemi hőmérséklet és az

on-board diagnosztika (OBD) keretében.

agresszív füstgáz magas követelményeket

Kritikus túlhevülés esetén a vezérlőegység

támaszt a lambdaszondákkal szemben.

megfelelő intézkedésekkel reagál a

Ezért döntsön a károsanyag-csökkentés

hőmérséklet csökkentése érdekében,

specialistáinak termékei mellett.

pl. csökkentett teljesítménnyel
(szükségüzem).
A Motorservice 30 füstgázhőmérsékletérzékelővel mintegy 1400 járműtípust
fed le.

RENDSZERKOMPONENSEK A KÖZÉPPONTBAN
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SZEKUNDERLEVEGŐ-SZELEPEK
A szekunderlevegő-szelepek a szekunder
levegő-szivattyú és a füstgáz-könyökidom
között találhatók. A szekunderlevegőszelep több feladatot lát el:
• A visszacsapó funkció megakadályozza,
hogy a szekunderlevegő-szivattyút
füstgáz, kondenzátum vagy a
füstgázvezetékben keletkező
nyomáscsúcs károsítsa.
• A lekapcsoló funkció gondoskodik
arról, hogy a szekunder levegő csak
a hidegindítási fázis alatt kerüljön
a füstgáz-könyökidomba.

A MOTORSERVICE SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉKÁBAN HÁROM KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁJÚ
PIERBURG SZEKUNDERLEVEGŐ-SZELEP TALÁLHATÓ:

ELEKTROMOS

PNEUMATIKUS

NYOMÁSVEZÉRELT

Az elektromos szekunderlevegő-szelepek

A pneumatikus szekunderlevegő-szelepek

A szekunderlevegő-szelepek e fajtája a

gyorsabban nyitnak és zárnak, továbbá

évtizedek óta beváltak.

szekunderlevegő-szivattyú nyomásának

ellenállóbbak a kormosodás vagy

Vezérlésükhöz átkapcsoló szelep

hatására nyit.

szennyeződés okozta beragadással

szükséges.

szemben.

SZERSZÁMOK ÉS VIZSGÁLÓ
ESZKÖZÖK
SZAKEMBEREKTŐL
SZAKEMBEREKNEK
A Motorservice termékeinek professzionális, gyors
szereléséhez hasznos szerszámok sorát kínálja.

LESZERELŐ SZERSZÁM
GYORSCSATLAKOZÓKHOZ
A Motorservice nyolc darabból álló
szerszámkészletet kínál, amely
megkönnyíti a munkát a gyorscsatlakozók
(quick connectors) kioldásakor. Az ívelt
szerszámok könnyebb hozzáférést
biztosítanak a kapcsolókhoz.

KÉZI NYOMÓ-/
VÁKUUMSZIVATTYÚ

ÜZEMANYAGNYOMÁS-ELLENŐRZŐ
KOFFER

JAVÍTÓKÉSZLET ÜZEMANYAGVEZETÉKEKHEZ

Kézi nyomó-/vákuumszivattyúkkal a

Az üzemanyagnyomás-ellenőrző koffer

A javítókészlet segítségével az

nyomástól függő funkciók ellenőrzése és

tartalmával az üzemanyag-szivattyúk

üzemanyag-vezetékeken hatékonyan és

beállítása közvetlenül a járművön

kiszerelése nélkül lehet mérni a nyomást

gyorsan javíthatók a kisebb sérült helyek.

elvégezhető – bárhol, ahol a motortól

és az átfolyási mennyiséget. Minden

független nyomás- vagy vákuumgerjesztés

szokásos üzemanyag-szállító rendszer

szükséges.

megvizsgálható az üzemanyagnyomásellenőrző kofferrel hibákra nézve.

RENDSZERKOMPONENSEK A KÖZÉPPONTBAN
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JAVÍTÓKÉSZLET
KLÍMAVEZETÉKEKHEZ

JAVÍTÓKÉSZLETEK
HŰTŐVÍZTÖMLŐKHÖZ

JAVÍTÓKÉSZLET SŰRÍTETTLEVEGŐVEZETÉKEKHEZ

Személygépkocsik és haszonjárművek 8,

Egyes helyeken sérült hűtővíztömlőket

Ennek a javítókészletnek a segítségével a

10, 12, 16 vagy 18 mm külső átmérőjű,

ennek a javítókészletnek a segítségével

4, 6, 8, 10, 12 vagy 16 mm külső átmérőjű

alumíniumból és horganyzott acélból álló

kedvező áron, gyorsan meg lehet javítani:

poliamid (PA) sűrítettlevegő-vezetékeken

klímavezetékein a kisebb sérült helyek

a sérült tömlődarabot kivágjuk, és a

a kisebb sérült helyek kedvező áron,

javításához.

mellékelt tömlőcsonkokkal és kapcsolók

gyorsan javíthatók. Személygépkocsikhoz

kal (0° és 90°) új tömlődarabot helyezünk

és haszongépjárművekhez alkalmas.

• Az R12, R134a és R1234yf nevű
hűtőközeghez alkalmas

be. A Motorservice programjában két
különböző javítókészlet van a személy

• Üzemi nyomás: max. 10 bar abszolút

• Üzemi nyomás: max. 35 bar

gépkocsik és a haszongépjárművek

• Repesztőnyomás: 15 bar

• Repesztőnyomás: nagyobb, mint 60 bar

számára.

CÉLSZERSZÁM LÉGTÖMEGÉRZÉKELŐK KICSERÉLÉSÉHEZ

SZERELŐSZERSZÁM ÜZEMANYAGSZIVATTYÚKHOZ

MINI AMPERMÉRŐ

A sorozatban beszerelt légtömeg-

Ezzel az üzemanyag-szivattyúk fel- és

A mini ampermérő használatával az

érzékelők kicserélését megnehezíti, hogy

leszerelésére szolgáló, kedvező árú

áramfogyasztás könnyen és gyorsan

speciális csavarokat (5-fogú vagy 6-fogú

szerszámmal már nem szükséges a teljes

mérhető közvetlenül a megfelelő

csillagbetéteket) használnak, középen

üzemanyag-szivattyút, beleértve annak

biztosítékon a jármű biztosítékdobo

elhelyezett pecekkel. A Motorservice

tartóját is, kicserélni. Csak magát az

zában. A mini ampermérők két

kínálatában szerepel a légtömeg-

üzemanyag-szivattyút cseréljük ki.

változatban kaphatók a járműben

érzékelőkhöz az aftermarket területen

leggyakrabban használatos lapos

a megfelelő célszerszám.

biztosítékokhoz.

KNOW-HOW ÁTADÁSA
SZAKTUDÁS A SZAKEMBERTŐL
OKTATÁSOK VILÁGSZERTE

NEWS

Közvetlenül a gyártótól

Rendszeres információk e-mailben

Évente mintegy 4500 szerelő és technikus vesz részt

Jelentkezzen online, hogy megkapja ingyenes Newsletter

képzéseinken és szemináriumainkon, amelyeket világszerte

hírlevelünket, melyben rendszeresen információkhoz juthat

lokálisan, vagy pedig neuenstadti, dormageni és tammi

az új termékekről, műszaki kiadványokról és sok minden

(Németország) oktatási központjainkban tartunk.

másról.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

EGYÉNI INFORMÁCIÓK

A gyakorlatból a gyakorlat számára

Külön az ügyfeleink részére

A Product Information, Service Information kiadványainkkal,

Tőlünk sokrétű információkhoz és szolgáltatásokhoz juthat

műszaki brosúráinkkal és plakátjainkkal mindig tájékozódhat

széles tevékenységi körünkről, mint pl. testre szabott

a technika legújabb állásáról.

promóciós anyagok, értékesítés-támogatás, műszaki

TECHNIKAI VIDEÓK

támogatás és sok minden más.

Tudásátadás videón
Videóinkban a gyakorlathoz kapcsolódó beszerelési útmutatásokat és rendszermagyarázatokat talál a termékeinkkel

TECHNIPEDIA

kapcsolatban.

Műszaki információk a motorral kapcsolatban
Technipedia tudástárunkban megosztjuk Önnel know-how-

TERMÉKEK A KÖZÉPPONTBAN, ONLINE

nkat. Itt a szaktudást közvetlenül a szakember adja át.

Megoldásaink szemléletesen elmagyarázva

MOTORSERVICE APP

Tudjon meg többet interaktív elemek, animációk és videokli-

Mobil hozzáférés a műszaki know-how-hoz

pek segítségével a motorral kapcsolatos termékeinkről.

Itt gyorsan, könnyen hozzájut a legfrissebb információkhoz

ONLINESHOP

és szolgáltatásokhoz a termékeinkkel kapcsolatban.

Az Ön közvetlen hozzáférése a termékeinkhez

SOCIAL MEDIA

Rendelés a nap huszonnégy órájában. A rendelkezésre állás

Mindig aktuális

gyors megvizsgálása. Terjedelmes termékkeresés motor,
jármű, méretek stb. szerint.

www.ms-motorservice.com
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