Automechanika: hybrydowe układy napędowe od ZF
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ZF Aftermarket pokaże pierwsze na rynku części i rozwiązania serwisowe dla mobilności
nowej generacji. Czeka nas też międzynarodowa premiera płynów do elektrycznych i
hybrydowych układów napędowych.
Na targach Automechanika firma ZF zaprezentuje nowy asortyment produktów i innowacyjne
koncepcje usług, wspierające warsztaty, dystrybutorów i floty w drodze ku transformacji. Po raz
pierwszy ZF Aftermarket powita swoich gości w Forum Messe Frankfurt.
- Po prawie trzech latach lockdownu, w imieniu ZF z przyjemnością ponownie powitam naszych
klientów na targach Automechanika. Wreszcie mamy szansę osobiście zaprezentować, jak wspólnie
możemy rozwijać obszar usług mobilności - mówi Philippe Colpron, dyrektor dywizji ZF Aftermarket.
- Kompleksowe przenikanie branży pojazdów nowymi funkcjami łączności, oprogramowaniem i
napędami elektrycznymi otwiera drogę do prawdziwej rewolucji na rynku części zamiennych.
Wszystkie warsztaty muszą być na to przygotowane. Wczesne przewidywanie nadchodzących zmian i
proaktywne przygotowania to kluczowe czynniki sukcesu dla wszystkich obecnych na tym rynku.
Podczas targów ZF Aftermarket skupi się na prezentacji nowych usług i innowacyjnych produktów
oraz na przekazywaniu rzetelnej wiedzy, aby otworzyć zupełnie nowy horyzont możliwości dla swoich
partnerów. ZF [pro]Tech to kolejne innowacje, które uzupełnią popularne szkolenia z zakresu
wysokiego napięcia. Będą one obejmować tematykę z zakresu obsługi e-mobilności, innowacyjne
rozwiązania dla warsztatów, a także narzędzia, które pozwolą zakomunikować konsumentom swoje
kompetencje w zakresie napraw pojazdów elektrycznych.
Asortyment produktów dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Dotychczasowa oferta, od elementów układu kierowniczego i podwozia firmy LEMFÖRDER dla

modeli VW ID.4 i ID.3, przez amortyzatory SACHS dla BMW i3, po klocki hamulcowe TRW Electric
Blue dla Tesli Model S, zostanie teraz uzupełniona o e-płyny – środki smarne dla elektrycznych i
hybrydowych układów napędowych. Nowe produkty zadebiutują na targach Automechanika.
ZF Lifeguard eFluid i ZF Lifeguard Hybrid zapewniają najlepszą ochronę i mniejsze zużywanie się
układu napędowego, zwiększoną wydajność oraz optymalną kontrolę temperatury nawet podczas
intensywnego przyspieszania i rekuperacji.
Pionier zrównoważonego rynku aftermarketowego
Firma ZF od ponad 60 lat prowadzi działalność w zakresie przemysłowej regeneracji części i
podzespołów do pojazdów. Skrzynie biegów, układy kierownicze, osie, przekładnie hydrokinetyczne,
sprzęgła, zaciski hamulcowe i elementy silnika są regenerowane w 22 zakładach i punktach
serwisowych w 12 krajach. Na targach Automechanika firma ZF Aftermarket skupi się na znacznie
powiększonym asortymencie regenerowanych przekładni kierowniczych do samochodów osobowych
i pojazdów użytkowych. Przekładnie kierownicze TRW zostaną wprowadzone do popularnych modeli
pojazdów, takich jak Audi A3, Skoda Octavia, Volkswagen Golf V/VI i Passat.
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