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Knorr-Bremse TruckServices: turbófeltöltők a kínálatban 

 A Knorr-Bremse TruckServices bővíti levegőellátó kínálatát 
 A már bizonyított szolgáltatások előnyei a vevők számára 
 A turbófeltöltők jelentős része EconX® termékként is elérhető 

München, 2019. január 30. – A Knorr-Bremse, a vasúti és haszongépjárművek 
fékrendszereinek globális piacvezetője, valamint egyéb alrendszereinek vezető 
beszállítója bővíti utópiaci alkatrészeinek termékportfólióját. 2019 januárjától a Knorr-
Bremse TruckServices jól ismert csatornáin keresztül minden nagyobb OEM-márka 
gépjárművéhez turbófeltöltő rendelhető, és kapcsolódó szolgáltatások átfogó 
kínálata vehető igénybe. 

 
Ahogyan Dr. Peter Laier, a Knorr-Bremse AG Haszongépjármű-rendszerek részlegéért 
felelős igazgatótanács tagja nyilatkozta: „A motorok levegőellátása kulcsfontosságú 
szerepet játszik abban, hogy a dízelüzemű járművek ténylegesen alacsony kibocsátást 
produkáljanak a nagy távolságú használat során. Kipufogó szelepeinknek köszönhetően a 
motor levegőellátása precízen szabályozható, ami jól tükrözi a Knorr-Bremse átfogó 
tapasztalatait e területen. Most utángyártott alkatrész-portfóliónk turbófeltöltőkkel történő 
bővítésével emeljük szakértelmünket a következő szintre.” 

 

A turbófeltöltők a kipufogó ütem során keletkező energiát arra használják fel, hogy nagyobb 
nyomású külső levegőt juttassanak az égéstérbe. Ez nemcsak a motorteljesítményt növeli, 
hanem tisztább égést is eredményez. 

 
Átfogó szervizkoncepció 
A Knorr-Bremse vezető OEM-beszállítóktól kínál turbófeltöltőket. A termékek a jól ismert 
Knorr-Bremse csomagolásban, és a legtöbb esetben a szükséges beépítő készlettel együtt 
érkeznek. A magas fokú műszaki teljesítményt nyújtó turbófeltöltők a Knorr-Bremse átfogó 
szervizkoncepciójával egészülnek ki – rendkívül meggyőző csomagot nyújtva ezzel az 
ügyfelek számára. 

 

A Knorr-Bremse kiterjedt logisztikai hálózata gyors és megbízható ellátást biztosít, a 
meglévő core kezelő program pedig hamarosan a használt turbófeltöltők visszavételére is 
lehetőséget ad. Minden termékre vonatkoznak a TruckServices kiemelkedő utópiaci 
szolgáltatásai, többek között a turbófeltöltők rendszeresen frissülő többnyelvű 
termékdokumentációi. Az ügyfélkapcsolat feladatát a helyi értékesítő csapatok, valamint az 
értékesítési és a támogatási forródrótok is ellátják. A meglévő műszaki képzési program 
szintén bővülni fog a turbófeltöltők témájával. 

 
EconX turbófeltöltők értékalapú javításhoz 
A Knorr-Bremse TruckServices Élettartam-hatékonyság elvéhez hűen a turbófeltöltők 
nagy része felújított EconX termékként is kapható lesz, hiszen a Knorr-Bremse célja, hogy 
a régebbi járműveknek is fenntartható, költséghatékony javítási lehetőségeket biztosítson. 

 
Képaláírás: A Knorr-Bremse TruckServices minden nagyobb haszongépjármű-márka 
turbófeltöltőivel bővíti utángyártói kínálatát. | © Knorr-Bremse 
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A Knorr-Bremse a fékrendszerek globális piacvezetője, valamint a biztonsági szempontból döntő 
fontosságú vasúti és haszongépjármű-rendszerek vezető szállítója. A Knorr-Bremse termékei döntő 
mértékben járulnak hozzá a világ sínjeinek és útjainak nagyobb biztonságához és 
energiahatékonyságához.  Iparági újítóként a vállalat már több mint 110 éve játszik meghatározó 
szerepet a mobilitás és a szállítmányozási technológiák innovációjában, különös tekintettel a 
hálózatosított rendszermegoldásokra. A Knorr-Bremse az egyik legsikeresebb német ipari vállalat, 
amely az alapokat a legfontosabb globális megatrendekre fekteti: urbanizáció, ökohatékonyság, 
digitalizálás és automatizált vezetés. 

 

29 000 munkatárs (2018. június 30.-i állapot szerint) több mint 30 ország 100 telephelyén dolgozik 
szakértelemmel és motivációval azért, hogy a cégcsoport vevői világszerte elégedettek legyenek 
termékeikkel és szolgáltatásaikkal. A Knorr-Bremse stratégiájában a lokalizáció is kiemelt figyelmet 
kap. A Knorr-Bremse által szállított megoldások közé tartoznak kötött pályás járművek számára a fék-, 
ajtó- és vezérlőrendszerek, kiegészítő energiaellátók, valamint HVAC- és vezetéstámogató 
rendszerek, továbbá haszonjárművek számára a fék- és kormányrendszerek, erőátviteli és 
átvitelszabályozási rendszerek, valamint a vezetéstámogató rendszerek. 

 
2017-ben a Knorr-Bremse két üzletága összesen 6,2 milliárd euró (IFRS) árbevételt realizált. A magas 
belépési korlátokkal rendelkező, átfogó utópiaci és szolgáltatási piac biztosítja mindezen bevételek 
egyre nagyobb mértékű független stabilitását. A vállalat egy erős, vállalkozói szellemű, tapasztalt 
menedzsment előnyeit élvezheti. A kiváló műszaki megoldások, a megbízhatóság, az elkötelezettség 
és a felelősségvállalás a vállalati kultúrájának legmélyebb alapját adják. 
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