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Zásobování palivem

Výrobní program
 Elektrická palivová čerpadla

 Elektromagnetické ventily pro systém

(v potrubí a v nádrži)
 Mechanická palivová čerpadla
 Palivové podávací jednotky
(stabilizační koše)
 Kombinovaná palivová/vakuová
čerpadla ("tandemová čerpadla")

s aktivním uhlím (AKF)
 Snímače hladiny paliva v nádrži
 Zpětné ventily
 Palivové hadice
 Ventily pro regulaci tlaku
 Zkušební a měřicí přístroje «

Zaostřeno na zásobování palivem
 Různé komponenty systémů

zásobování palivem jsou
přímo nebo nepřímo sledovány
systémem OBD
 PIERBURG je dodavatel originálního
vybavení
 Jako jeden z předních dodavatelů na
trhu palivových čerpadel dodáváme
rozsáhlý a žádaný sortiment pro
použití. Obsahuje cca 280 palivových
čerpadel a palivových podávacích
modulů, které najdou uplatnění u
téměř všech značek vozidel

 Kompaktní výrobní program

 PIERBURG nabízí široké spektrum

palivových čerpadel s promyšleným
pokrytím trhu od Alfa Romeo
až po Volvo
 Kromě toho nabízíme velký počet
palivových čerpadel pro univerzální
použití nebo pro dodatečné vybavení
 Palivová čerpadla PIERBURG se
vyznačují rozvinutou technologií,
optimálním chováním za tepla a
nízkou úrovní hlučnosti

nepostradatelných komponent
palivových systémů, od regulátorů
systémového tlaku přes zpětné ventily
a regenerační ventily až po uzavírací
ventily filtrů s aktivním uhlím (AKF)
 Další produkty pro palivový systém
jako jsou např. elektrické ventily,
palivové hadice atd. «
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Elektrická palivová čerpadla
a palivové podávací moduly

Mechanická palivová čerpadla

Palivové zpětné ventily

 Rozsáhlý výrobní program

 90 typů v programu

 Zabraňují, aby se palivová vedení

Opel, Ford, Mercedes Benz, Saab,
Volvo, Škoda, Nissan, Mazda, Renault,
Peugeot, Iveco, Lada a mnoho dalších …
 PIERBURG má na trhu velmi dobré
jméno díky dlouholeté tradici ve vývoji
a výrobě mechanických
palivových čerpadel
 Obnovení výroby různých typů
mechanických palivových čerpadel pro
použití u starších vozidel

 Jsou univerzálně použitelné a dobře

240 elektrických palivových čerpadel
a palivových podávacích jednotek
s promyšleným pokrytím trhu
 Silné portfolio produktů pro téměř
všechny aplikace a rovněž pro
univerzální použití
 MS Motor Service je jedním z předních
dodavatelů elektrických palivových
čerpadel
 K dodatečnému vybavení jako náhrada
za mechanická palivová čerpadla
 Jedno čerpadlo PIERBURG může
nahradit několik typů konkurenčních
čerpadel
 100 % kompatibilita s originálním
vybavením a konkurenčním trhem
s autopříslušenstvím

 Použití např. pro VW/Audi, BMW,

vyprázdnila

slouží pro dodatečné vybavení

 Dodávají se v průměrech 4, 6 a 8 mm
 Otvírací tlaky 15 až 1400 mbar

Rozšíření skupin produktů
 Snímače hladiny paliva v nádrži

 Regulátor tlaku paliva s vysokým

 Elektromagnetické ventily pro systém

pokrytím typů vozidel
Poskytuje pomoc v případě, že
motor špatně naskakuje nebo je při
startování přesycován

filtru s aktivním uhlím (AKF) jako jsou
regenerační ventily filtrů s aktivním
uhlím (AKF) a uzavírací ventily filtrů
s aktivním uhlím (AKF)

Palivový filtr
 Více než 700 palivových filtrů

renomovaných značek KS a PIERBURG
 Vysoké pokrytí typů vozidel. (mj. pro

BMW, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi …)

Nástroje a příslušenství
 Tester palivových čerpadel pro

kontrolu elektrických palivových
čerpadel nezávisle na vozidle
 Přístroj pro kontrolu tlaku paliva:
pro kontrolu palivových čerpadel v
zabudovaném stavu
 Speciální nástroje k demontáži a
montáži palivových čerpadel v nádrži
u různých vozidel Audi
 Montážní nástroj pro palivová
čerpadla (BMW modelová řada 5)

Technické informace
 Více

než 40 produktů a
servisních informací k tématu
 Velký počet montážních návodů
 Brožury "Palivové systémy
– komponenty a řešení pro
univerzální použití"
 Brožury "Elektrická palivová
čerpadla – konstrukční provedení,
poškození, příčiny"

MS Motor Service International

Zásobování vzduchem

Výrobní program
 Škrticí/regulační klapky

 Akční členy (elektr. hnací moduly,

(mechanické, pneumatické, elektrické)
 Potenciometry škrticích klapek
 Sady pro opravy (přepínaných) sacích
potrubí

regulátory volnoběhu, krokové
motory)
 Snímače hmotnosti vzduchu
(zážehové/vznětové motory)
 Vzduchové filtry značky KS «

Zaostřeno na zásobování vzduchem
 Komponenty systémů

zásobování vzduchem jsou
přímo nebo nepřímo sledovány
systémem OBD. Při výpadku těchto
systémů nebo komponent je proto
jejich oprava nezbytná
 PIERBURG vyrábí sací potrubí,
moduly sacího potrubí, sací potrubí
AGR se sníženou hmotností z hliníku
a hořčíku

 Sací potrubí PIERBURG se opět

nachází u špičkových vozidel

 MS Motor Service International nabízí

sady pro opravy sacích potrubí

 Vytříbená technická řešení zajišťují

 PIERBURG je jedním z největších

optimální výkon, jízdní komfort a
správný točivý moment při nízké
spotřebě paliva
 Více než 30 milionů hrdel škrticích
klapek již bylo zamontováno
do evropských vozidel – důkaz
kompetence firmy PIERBURG v oblasti
vzduchových systémů

dodavatelů hrdel škrticích klapek,
regulačních klapek a sacích modulů
 Hrdla škrticích klapek PIERBURG
jsou používána u více než 25 milionů
vozidel «
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Škrticí klapky
(v zážehových motorů)

Regulační klapky
(u vznětových motorů)

Snímače hmotnosti vzduchu

 PIERBURG má v programu různé typy

 Ke zvýšení podtlaku v sacím potrubí

 Silné portfolio produktů pro celou řadu

hrdel škrticích klapek pro zážehové
motory
 Šířka sortimentu produktů je od
mechanických hrdel škrticích klapek
až po hrdla klapek plně elektronických
pedálů akcelerace systému
"drive-by-wire"
 Silné portfolio produktů pro celou řadu
typů vozidel
 PIERBURG je jedním z největších
vedoucích firem na trhu pro evropské
aplikace
 Hrdla škrticích klapek PIERBURG
nemohou být nahrazena hrdly škrticích
klapek jiných dodavatelů

a přesnému dávkování míry zpětného
vedení spalin
 Ustálený sortiment regulačních klapek
pro vozidla se vznětovými motory v
programu
 PIERBURG je jedním z největších
dodavatelů pro evropské aplikace
 Regulační klapky PIERBURG nemohou
být nahrazeny regulačními klapkami
jiných dodavatelů
 Zvyšující se potřeba v důsledku
náročnějších schvalovacích podmínek
u vznětových motorů
 Důležitý konstrukční díl pro regeneraci
částicových filtrů vznětových motorů
 Jiné označení: klapka vznětového
motoru, škrticí klapka vznětového
motoru, předřazená klapka, škrticí
regulátor

typů vozidel
 Aplikace originálního vybavení pro
Mercedes, Opel, VW, Peugeot atd.
 Snímače hmotnosti vzduchu PIERBURG
mohou nahradit snímače hmotnosti
vzduchu jiných výrobců
 Různá konstrukční provedení:
s průtokovou trubkou nebo jako
samostatné zásuvné čidlo

 Vzduchové filtry pro osobní a nákladní

 Servomotory

 Elektropneumatické ventily

vozidla renomované značky KS
 Elektrické hnací moduly
k aktivaci bubnových/vířivých klapek
pro moderní koncepce vznětových
motorů

k přestavování variabilních sacích
potrubí
 Krokové motory
k regulaci volnoběhu (regulátory
volnoběhu)

k aktivaci pneumaticky aktivovaných
systémů přestavení sacího potrubí
 Potenciometry škrticích klapek
jako náhradní díl

 "Žádaný produkt" v osvědčené kvalitě

Rozšíření skupin produktů

Technické informace

Nástroje a příslušenství
 Speciální nástavce pro

demontáž snímačů
hmotnosti vzduchu
 Zkušební kabel snímače
hmotnosti vzduchu pro
kontrolu snímačů hmotnosti
vzduchu PIERBURG
(do r.v. 1998)
 Ruční tlakové/podtlakové
čerpadlo pro kontrolu
pneumatických regulátorů

 Více

než 20 produktů a servisních informací k tématu

MS Motor Service International

Systémy zpětného vedení spalin

Výrobní program
 Ventily AGR (pneumatické/elektrické)

pro vozidla se zážehovými a
vznětovými motory
 Snímače hmotnosti vzduchu jako
důležitý snímač pro řízení zpětného
vedení spalin u vznětového motoru
 Elektrické ventily pro aktivaci
pneumatických ventilů AGR

 Regulační klapky ke zvýšení

podtlaku v sacím potrubí
a přesnému dávkování míry
zpětného vedení spalin u vozidel se
vznětovými motory «

Zaostřeno na systémy zpětného vedení spalin
 Tyto komponenty jsou dnes

v maximální míře sledovány
systémem OBD tzn., že každá porucha
vede ke ztrátě výkonu, a proto je
oprava nezbytná
 Díky systému AGR je téměř 50 %
škodlivých látek ve spalinách
zneškodněno ještě předtím, než se
dostanou do katalyzátoru

 V oblasti snižování škodlivých látek

je PIERBURG vedoucí firmou na
evropském trhu a u řady moderních
vozidel se rozhodujícím způsobem
podílí jako výrobce jejich prvního
vybavení
 Produkty PIERBURG nemohou být
nahrazeny cizími produkty – jediným
konkurentem je originální vybavení
 Produkty pro snižování škodlivých
látek představují obrovský potenciál
pro volný obchod

 Komponenty pro snižování škodlivých

látek firmy PIERBURG, milionkrát
osvědčené ve světovém měřítku,
v moderních vozidlech zajišťují čistý
vzduch a životní prostředí (např. pro
VW/Audi, BMW, Opel, Ford, Mercedes
Benz, Saab, Volvo, Škoda, Mazda,
Renault, Peugeot, Lada a mnoho
dalších …) «
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Ventily AGR
 95 typů elektrických a pneumatických

ventilů AGR ve výrobním programu
 Vadné ventily AGR se podle reklamací

zákazníků projevují černým kouřem,
ztrátou výkonu, špatným volnoběhem
nebo nedostatečnou akcelerací

 Ventily AGR PIERBURG nemohou

být nahrazeny ventily AGR jiných
dodavatelů
 Každý moderní vznětový motor má
ventil AGR

Snímače hmotnosti vzduchu
 "Žádaný produkt" v osvědčené kvalitě

 Obzvláště jednoduchá výměna za

 Silné portfolio produktů pro celou řadu

zásuvná čidla PIERBURG

typů vozidel
 Aplikace originálního vybavení pro

Mercedes, Opel, VW, Peugeot
 Snímače hmotnosti vzduchu PIERBURG
mohou nahradit snímače hmotnosti
vzduchu jiných výrobců

Elektropneumatické ventily
 pro přesnou aktivaci pneumatických

ventilů AGR
 pro řízení výfukových/regulačních

klapek

Nástroje a příslušenství

Technické informace

 Ruční

 12

tlakové/podtlakové čerpadlo pro kontrolu
pneumatických ventilů AGR

produktů a servisních informací k tématu
"Snižování škodlivých látek a OBD
pomocí produktů PIERBURG"
 Výuková tabulka "OBD a systém zpětného vedení spalin"
 Brožury

MS Motor Service International

Systémy sekundárního vzduchu

Výrobní program
 Čerpadla sekundárního vzduchu
 Ventily sekundárního vzduchu
 Elektrické ventily pro aktivaci

pneumatických ventilů sekundárního
vzduchu «

Zaostřeno na systémy sekundárního vzduchu
 Také komponenty systémů

sekundárního vzduchu jsou
dnes v maximální míře sledovány
systémem OBD, a proto je při poruše
jejich oprava nezbytná
 Díky systémům sekundárního
vzduchu jsou škodlivé látky ve
spalinách zneškodněny ještě předtím,
než se dostanou do katalyzátoru

 V oblasti snižování škodlivých látek

je PIERBURG vedoucí firmou na
evropském trhu a u řady moderních
vozidel se rozhodujícím způsobem
podílí jako výrobce jejich prvního
vybavení
 Produkty PIERBURG nemohou být
nahrazeny cizími produkty – jediným
konkurentem je originální vybavení

 Produkty ke snižování škodlivých

látek představují obrovský potenciál
pro volný trh «
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Čerpadla sekundárního vzduchu
 30 provedení ve výrobním programu

 Vadná čerpadla sekundárního

 Čerpadla sekundárního vzduchu

vzduchu se podle reklamací zákazníků
projevují pískavým zvukem, kolísavým
volnoběhem ve fázi studeného startu
motoru
 Při výměně musí být zkontrolován také
ventil sekundárního vzduchu

PIERBURG nemohou být nahrazena
čerpadly sekundárního vzduchu jiných
dodavatelů

Ventily sekundárního vzduchu
 Kolem 20 provedení ventilu ve výrobním

programu
 Ventily sekundárního vzduchu
PIERBURG nemohou být nahrazeny
ventily sekundárního vzduchu jiných
dodavatelů

Elektrické ventily
 Pro přesnou aktivaci pneumatických

ventilů sekundárního vzduchu

Nástroje a příslušenství

Technické informace

 Ruční

8

tlakové/podtlakové čerpadlo pro kontrolu
pneumatických ventilů sekundárního vzduchu

produktů a servisních informací k tématu
"Snižování škodlivých látek a OBD
pomocí produktů PIERBURG"
 Výuková tabulka "OBD a systém sekundárního vzduchu"
 Brožury

MS Motor Service International

Elektrické ventily

Výrobní program
 Spínací ventily

 Elektrické převodníky tlaku (EDW )

(elektrické přepínací ventily EUV )
 Ventily pro turbodmychadla
(decelerační ventily recirkulace
vzduchu, modulační
ventily, elektropneumatické
převodníky EPW )

 Ventily pro systém filtru s aktivním

uhlím (AKF)
 Ventily regulace plnicího tlaku (LDRV)
 Ventily vypínání cirkulace vzduchu

(UAV)
 Palivové uzavírací ventily «

Výrobci vozidel a ventilů někdy
pro své konstrukční díly používají

Zaostřeno na systémy elektrické ventily

rozdílná označení. Zde je výběr
alternativních označení pro příslušné
názvy PIERBURG:

 Elektrické ventily jsou přímo

nebo nepřímo sledovány
systémem OBD. Při výpadku těchto
ventilů je proto oprava nezbytná
 Produkce originálního vybavení:
více než 45 000 ks/den
 Více než 250 sériově vyráběných
ventilů
 Elektropneumatické ventily jsou
malé, nenápadné a v motorovém
prostoru je lze sotva najít
 Ve vozidle jsou však výkonnými
pomocníky

 Potřebný podtlak jako pomocná

energie je k dispozici téměř u všech
vozidel (podtlak v sacím potrubí
nebo vakuové čerpadlo)
 Elektrické ventily PIERBURG se
používají pro spínání a řízení sacího
potrubí, systémů sekundárního
vzduchu, výfukových klapek,
klimatizací a rovněž při realizaci
funkcí komfortu a bezpečnosti «



Elektropneumatický převodník
- Elektropneumatický převodník
tlaku
- Převodník tlaku (VW, BMW)



Elektrický přepínací ventil (EUV)
- Přepínací ventil
- Elektromagnetický ventil omezení
plnicího tlaku N75 (VW)
- Elektromagnetický přepínací ventil
(VW)
- Elektrický ventil (BMW)



Elektrický přepínací ventil (EUV)
- Převodník tlaku
- Ventil (VW)
- Elektrický ventil (BMW)
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Elektropneumatické převodníky
(EPW)

Elektrické převodníky tlaku
(EDW)

Elektrické přepínací ventily
(EUV)

 Pro aktivaci pneumatických ventilů

Krok řešení vývoje od elektrického
přepínacího ventilu EUV k elektro
pneumatickému převodníku tlaku EPW.
 Skládají se z EUV s namontovaným
omezovačem tlaku
 Omezovač tlaku udržuje přibližně
konstantní podtlak
 Pro aktivaci ventilů AGR u zážehových
motorů

 K aktivaci ventilů plnicího tlaku

Ventily filtrů s aktivním uhlím (AKF)

Palivové uzavírací ventily

 Uzavírací ventily filtrů s aktivním uhlím

 K přiřazení nebo vypínání palivových

Elektrické decelerační ventily recirkulace vzduchu

AGR, turbodmychadel VTG,
přepínání obtoku chladiče AGR
 Vadný EPW se projevuje černým
kouřem, nízkým výkonem, škubáním
vozidla nebo přechodem na nouzový
chod

(AKF) K uzavírání přívodu čerstvého
vzduchu u filtrů s aktivním uhlím AKF
při diagnostice těsnosti nádrže (ODB II)
 Regenerační ventily filtrů s aktivním
uhlím (AKF): K proplachování ventilů
filtrů s aktivním uhlím (AKF)

vedení (ve funkci imobilizéru) a
k zabránění vytékání paliva při
zastaveném motoru

(Wastegate) u řady vznětových
motorů, ventilů sekundárního
vzduchu, škrticích klapek pro zpětné
vedení spalin AGR u některých
motorů SDI, rámů vodního chlazení
motoru u vznětových motorů BMW,
hydraulických uložení motoru u
vznětových motorů, výfukové klapky na
tlumičích výfuku u zážehových motorů,
sacích potrubí atd.

 Používají se na turbodmychadlech

Nástroje a příslušenství

Technické informace

 Ruční

 14

tlakové/podtlakové čerpadlo pro kontrolu
pneumatických regulátorů

moderních přeplňovaných vznětových
motorů a výrazně minimalizují efekt
" turbodíry"

produktů a servisních informací k tématu
"Elektropneumatické ventily"

 Leták

MS Motor Service International

Vakuová čerpadla

Výrobní program
 Mechanická vakuová čerpadla

různých konstrukčních provedení
 Kombinovaná vakuová/palivová
čerpadla ("tandemová čerpadla")

 Elektrická vakuová čerpadla

pro univerzální použití,
nezávislá na motoru «

Zaostřeno na vakuová čerpadla
 PIERBURG je přední evropský výrobce

vakuových čerpadel!
 Všechny vznětové motory potřebují

vakuové čerpadlo a na téměř všech
evropských trzích se podíl vozidel se
vznětovými motory výrazně zvyšuje
 Vakuová čerpadla vytvářejí u vozidel
se vznětovými motory a zážehovými
motory s nízkým podtlakem v
sacím potrubí podtlak potřebný pro
posilovač brzd

 Vakuová čerpadla jsou kromě toho

potřebná pro funkci centrálních
zamykání, klimatizací, systémů pro
snižování škodlivých látek a pro další
ovládací prvky
 Podtlak je nutný např. pro podporu
brzdné síly, k aktivaci pneumatických
regulátorů, ventilů a celé řady zařízení
komfortu
 Vakuová čerpadla jsou konstrukční
díly ovlivňující bezpečnost, tzn., že
jejich bezvadná funkce je životně
důležitá

 Při výpadku vakuového čerpadla

selhává podpora brzdné síly.
Pro plné zabrzdění jsou nutné síly
na pedálu až 1000 N
–– dochází k výpadku komponent
zpětného vedení spalin snižujících
emise škodlivých látek a komponent
sekundárního vzduchu (zážehový
motor)
–– regulace turbodmychadla
a regulační klapky vznětového
motoru je bez funkce
–– dochází k částečnému nebo
úplnému výpadku zařízení
komfortu «
––
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Mechanická vakuová čerpadla
 Vakuová čerpadla jsou konstrukční

díly ovlivňující bezpečnost
 Spolehlivé vytváření podtlaku pro

podporu servomechanismů
 Dalším použití jsou centrální zamykání,
klimatizace, automatické převodovky,
systémy pro snižování škodlivých
látek atd.

Kombinovaná vakuová/palivová
čerpadla
 Plní funkce mechanických vakuových

čerpadel
 Navíc se využívají pro podávání paliva

Elektrická vakuová čerpadla
 S bezúdržbovým 12V elektromotorem
 Vytvářejí podtlak max. 850 mbar
 Pro celou řadu univerzálních použití

(např. elektromobily, čluny, výroba
vozidel a strojů atd.)

Technické informace
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produktů a servisních informací k tématu

MS Motor Service International

Rozšíření programu

Výfukové klapky

Oběhová vodní čerpadla

Sondy lambda

 Důležitý spínací prvek pro budoucí

 Oběhová vodní čerpadla zlepšují

 Novinka ve výrobním programu

metody snižování škodlivých látek
(katalyzátor DeNOx, absorbéry HC)
 Akustická optimalizace výfukové
soustavy
 Zvyšování výkonu využitím
rezonančních účinků
 Snižování hlučnosti

tepelnou zatížitelnost motorů
a palivových systémů
 Elektronická oběhová vodní čerpadla
PIERBURG jsou velmi tichá a své
použití nacházejí kromě toho také u
regulovaných teplovodních topení,
přídavných nebo nezávislých topení.
Tím přispívají k dobrému klimatu v autě
 Oběhová čerpadla v nezávislých
systémech topení zajišťují rychlé ohřátí
vnitřního prostoru vozidla
 Dodávané množství je nezávislé na
otáčkách motoru vozidla

 K zajištění úplnosti portfolia produktů
 Novými sondami lambda doplňuje

Motor Service sortiment komponent
pro oblasti zásobování vzduchem/
snižování škodlivých látek
 Program k dnešnímu dni zahrnuje
Univerzální zirkoniové typy a rovněž
některé sondy specifické pro aktuální
modely vozidel Opel
 Díky těmto univerzálním typům se
dociluje velmi vysoké pokrytí typů
vozidel
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Nástroje a zkušební prostředky

Ruční tlakové/podtlakové čerpadlo
pro kontrolu pneumatických
regulátorů
Montážní nástroje pro montáž/
demontáž elektrických palivových
čerpadel
Tester palivových čerpadel pro
obchod a servis: Rychlá kontrola
elektrických palivových čerpadel
nezávisle na vozidle

1

2

3

4

5

Přístroj pro kontrolu tlaku paliva:
Těsnost a tlak (do 10 bar) palivových
čerpadel, regulátorů systémového
tlaku a ventilů je přesně a rychle
kontrolván přímo na vozidle
Speciální nástroj pro demontáž
a montáž palivových čerpadel
v nádrži u celé řady vozidel Audi
(80/100/200/Avant/Quattro/A6)
od roku výroby 08/1984

6

7

Speciální nástavce pro demontáž
snímačů hmotnosti vzduchu
Zkušební kabel snímače hmotnosti
vzduchu pro kontrolu snímačů
hmotnosti vzduchu PIERBURG
(do roku výroby 1998)

4

1

3

6

2

7

5
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Technické informace
Brožury a katalogy …

Výukové tabulky …

Servis – rady a informace

Snižování škodlivých látek
a OBD
pomocí produktů PIERBURG

Č. výr. 50 003 960-01 německy *)
Č. výr. 50 003 960-02 anglicky *)

Servis – rady a informace

Plakát

Komponenty a řešení pro univerzální
použití

Palubní diagnostika a produkty PIERBURG
840 x 549 mm (DIN A1), omyvatelný, odolný proti roztržení

Palivové systémy

Č. výr. 8.40002.56.0 německy *)
Č. výr. 8.40002.57.0 anglicky *)

OBD a PIERBURG

Č. výr. 50 003 961-01 německy *)
Č. výr. 50 003 961-02 anglicky *)

Plakát
Servis – rady a informace

Elektrická palivová čerpadla
Konstrukční provedení, poškození,
příčiny
Č. výr. 50 003 855-01 německy *)
Č. výr. 50 003 855-02 anglicky *)

OBD a systém sekundárního
vzduchu
Vyhledávání a odstraňování závad
420 x 594 mm (DIN A2),
omyvatelný, odolný proti roztržení
Č. výr. 50 003 969-01 německy *)
Č. výr. 50 003 969-02 anglicky *)

Plakát

OBD a systém zpětného
vedení spalin

Katalog

Katalog PIERBURG
Č. výr. 50 003 566 de-en-fr-es-it-ru

Vyhledávání a odstraňování závad
420 x 594 mm (DIN A2),
omyvatelný, odolný proti roztržení
Č. výr. 50 003 971-01 německy *)
Č. výr. 50 003 971-02 anglicky *)

Plakát

OBD a zásobování vzduchem
Vyhledávání a odstraňování závad
420 x 594 mm (DIN A2),
omyvatelný, odolný proti roztržení

Katalog

Nástroje a zkušební
prostředky
Č. výr. 50 003 931-01 německy *
Č. výr. 50 003 931-02 anglicky *)

)

Č. výr. 50 003 978-01 německy *)
Č. výr. 50 003 978-02 anglicky *)

Plakát

OBD a zásobování palivem
Vyhledávání a odstraňování závad
420 x 594 mm (DIN A2),
omyvatelný, odolný proti roztržení
Č. výr. 50 003 979-01 německy *)
Č. výr. 50 003 979-02 anglicky *)
*) Další jazyky na vyžádání
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Transfer know-how

Váš přímý přístup k našemu výrobnímu programu …

www.ms-motor-service.com

Program školení …
Kolem 4500 mechaniků a techniků ročně využívá výhody našich školení a seminářů,
které pořádáme celosvětově přímo na místě nebo také v našem školicím středisku v
Dormagenu (Německo).

… Odborné znalosti přímo od výrobce !
www.ms-motor-service.com

«Technické informace/Školení»

Obchod online …
ještě rychlejší přístup k aktuálním datům produktu, úplný výrobní program.

… vždy vrcholně aktuální !
www.ms-motor-service.com

«Informační Centrum/Vyhledávání produktů/Katalog online»

Elektronické katalogy …
Disk MS Motor Service Product

TecDoc

Č. výr. 50 003 850

www.tecdoc.net

Díky našim rozsáhlým katalogovým
datům najdete vždy správný díl pro
správné vozidlo.

Koncepce servisních partnerů PIERBURG …
Přístup k aktuálním informacím a knowhow z první ruky.
www.pierburg-service.de

Elektronický katalog výrobců
automobilových dílů.
Kdekoli k dispozici a vždy aktuální ...

MS Motor Service International GmbH je odbytovou organizací firmy
Kolbenschmidt Pierburg AG s celosvětovými aktivitami na trhu s
autopříslušenstvím.
Pod špičkovou značkou KOLBENSCHMIDT, PIERBURG a TRW Engine
Components dodáváme rozsáhlý, vysoce žádaný sortiment
produktů pro použití v motoru a na motoru.
Servisům a opravnám motorů jsou k dispozici komponenty motorů pro více než
2000 různých motorů. Všechny produkty splňují vysoké nároky z hlediska kvality,
hospodárnosti a ochrany životního prostředí.
Kolbenschmidt Pierburg AG.
Jako dlouholetý partner výrobců automobilů vyvinul podnik Kolbenschmidt
Pierburg Gruppe inovativní komponenty a systémová řešení s uznávanými
kompetencemi v oblasti systémů zásobování vzduchem a snižování škodlivých
látek u olejových, vodních a vakuových čerpadel, pístů, bloků motoru a kluzných
ložisek.
Produkty Kolbenschmidt Pierburg Gruppe splňují vysoké požadavky a standardy
kvality v automobilovém průmyslu.
Nízké emise škodlivých látek, přijatelná spotřeba paliva, spolehlivost, kvalita
a bezpečnost jsou rozhodujícími faktory inovací u Kolbenschmidt Pierburg.

MS Motor Service
International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt, Germany
Tel.
+49 (0) 7139 - 9376 3333
Fax
+49 (0) 7139 - 9376 2864
Hamburger Straße 15
41540 Dormagen, Germany
Tel.
+49 (0) 2133 - 267 100
Fax
+49 (0) 2133 - 267 111
info@ms-motor-service.com
www.ms-motor-service.com

Motor Service Partner

50 003 864-10

11/08

Kolbenschmidt Pierburg Group
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