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Ενισχύστε
την
επιχείρησή
σας,
απλά.

Είστε
έτοιμοι
για
μια
πραγματική
επανάσταση? Και για την ισχυρή ώθηση
που μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση
ανταλλακτικών σας?
Πράγματι, με τις νέες σειρές προϊόντων για
τα συστήματα αποδοτικότητας και εκπομπών
ρύπων των κινητήρων, και την επαναστατική
προσφορά στα εξαρτήματα κινητήρα-φόρτισης,
σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενισχύσετε απλά
την επιχείρησή σας, και να αντιμετωπίσετε τη
γνωστή εικόνα του IAM.

+ δοκιμάστε την πραγματική διαφορά

Οι κινητήρες με αυξημένη αποδοτικότητα και
τα αυστηρά όρια εκπομπών ρύπων έχουν γίνει
σήμερα κοινό πρότυπο για πολλά αυτοκίνητα
με κινητήρα πετρελαίου και βενζίνης. Τα
συστήματα αποδοτικότητας και εκπομπών
ρύπων διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο
στη διαδικασία της καύσης. Αυτά καθορίζουν
την απόδοση του αυτοκινήτου· έχουν σημαντική
επίδραση στην οικονομία καυσίμου του
αυτοκινήτου και, χάρη στους ελέγχους εκπομπών
ρύπων, συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Τα συστήματα αυτά είναι προηγμένα από
άποψη σχεδιασμού και χρησιμοποιούν ένα
μεγάλο αριθμό εξελιγμένων εξαρτημάτων,
συμπεριλαμβανομένων μηχανικών, πνευματικών
και ηλεκτρονικά ελεγχόμενων εξαρτημάτων. Η
σωστή λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για
τη συνολική λειτουργικότητα του αυτοκινήτου. Οι
πιθανές δυσλειτουργίες μπορούν να επηρεάσουν
άμεσα την απόδοση του αυτοκινήτου, να
προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, και

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ

Η προηγμένη τεχνική υποστήριξη
μας προσθέτει στην ευκολία της
επιχείρησής σας, και σημαίνει
ικανοποίηση των πελατών σας.

ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

Πλήρης συμβατότητα με το
αυτοκίνητο και εύκολη τοποθέτηση.
Αξιόπιστη λειτουργία.

να επηρεάσουν το περιβάλλον καθώς και να
ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο.
Οι ισχυρές τεχνικές γνώσεις για τα συστήματα,
καθώς και η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των
ανταλλακτικών τους είναι μερικοί από τους
βασικούς τομείς σήμερα για την ανάπτυξη
της αγοράς ανταλλακτικών aftermarket, και η
προσφορά μιας πολύτιμης εναλλακτικής λύσης
OE/OES. Ειδικά στα πλαίσιο του συστήματος
αποδοτικότητας, βασικά εξαρτήματα όπως ο
υπερσυμπιεστής, χαρακτηρίζονται από σχετικά
υψηλά κόστη αντικατάστασης και ανεπαρκή
διαθεσιμότητα στην αγορά· έτσι, παρουσιάζεται
μια πιεστική ανάγκη για μια ανταγωνιστική
και αξιόπιστη προσφορά για την αγορά των
aftermarket ανταλλακτικών.

Αποδοτικότητα κινητήρα και Εκπομπές ρύπων
Βασικά στοιχεία συστήματος

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των
παραγόντων,
η
Nissens
αποφάσισε
να
συμμετάσχει στη μάχη για μια πιο ανταγωνιστική
αγορά aftermarket στο πλαίσιο των συστημάτων
αποδοτικότητας και εκπομπών ρύπων των
κινητήρων. Και καθώς ό, τι κάνουμε, εκτελείται με
μια πλήρη δέσμευση και με μια ισχυρή βάση της
τεχνογνωσίας μας για την αγορά του aftermarket,
μπορούμε να προσφέρουμε μια καλά μελετημένη
και άριστα προετοιμασμένη νέα, κερδοφόρα
επιχειρηματική ιδέα.
Είμαστε υπερήφανοι που σας προσκαλούμε
να συμμετάσχετε σε ένα εντελώς νέο
σύμπαν της ομάδας προϊόντων, γνωστό ως
συστήματα αποδοτικότητας και εκπομπών
ρύπων των κινητήρων.

Υπερσυμπιεστής
Ενίσχυση της ισχύος
εξόδου του κινητήρα

ΠΟΙΌΤΗΤΑ

Ξεχωρίζουμε για την ποιότητα
που ανταποκρίνεται στα αυστηρά
πρότυπα των ΟΕ. Κανένας
συμβιβασμός.

ΑΠΌΔΟΣΗ

Intercooler
έρα

Εξαιρετική απόδοση του κινητήρα,
σωστές εκπομπές καυσαερίων και
ταυτόχρονη εξοικονόμηση καυσίμου.

Ψύξη
αέρα
Ψύξη αέρα
υπερτροφοδότησης

Βαλβίδα EGR

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση καυσαερίων

Αυτό που κάνουμε σε ολόκληρη την επιχειρηματική μας φιλοσοφία οδηγείται από το Aftermarket.
Μαζί με τις νέες σειρές προϊόντων, σας προσφέρουμε μια τεράστια ομάδα εργαλείων που είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις επιχειρηματικές σας
ανάγκες, για να σας βοηθήσουν να κερδίσετε εμπορική επιτυχία. Ελέγξτε τις τελευταίες σελίδες του φυλλαδίου για να δείτε τι μπορούμε να σας
προσφέρουμε για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Υπερσυμπιεστής
Αυξάνει την αποδοτικότητα
του κινητήρα και επομένως
την ισχύ εξόδου του
Ρόλος και Λειτουργία
Συσκευή οδηγούμενη από τουρμπίνα η οποία
προκαλεί την είσοδο επιπλέον αέρα μέσα στο
θάλαμο καύσης του κινητήρα.
Ο υπερσυμπιεστής αποτελείται από μία τουρμπίνα
και ένα συμπιεστή που συνδέονται με έναν κοινό
άξονα. Η λειτουργία του υπερσυμπιεστή εξαρτάται
από τα καυσαέρια του κινητήρα. Η ενέργεια της
ροής των καυσαερίων εξάγεται και επιτρέπει στον
υπερσυμπιεστή να αντλεί τον αέρα.
Η λειτουργία του εξαρτήματος εξαρτάται από
διάφορα εξαρτήματα μεταξύ διαφόρων συστημάτων
του αυτοκινήτου, δηλ. σύστημα εξαγωγής,
σύστημα εισαγωγής/πίεσης αέρα, λίπανση, και
διαχείριση του κινητήρα με ηλεκτρικά μέρη, και σε
ορισμένες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του
συστήματος ψύξης.

Πιθανοί σχεδιασμοί
•
•
•
•

Τουρμπίνα σταθερής γεωμετρίας
Σταθερή γεωμετρία, με wastegate
Τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας
Συστήματα πολλαπλών υπερσυμπιεστών

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
• Ο
υπερσυμπιεστής
είναι
ένα
εξαιρετικά
εξελιγμένο και εύθραυστο εξάρτημα. Λειτουργεί
σε
εξαιρετικά
απαιτητικές
και
δύσκολες
συνθήκες: έως και 250.000 RPM και 1.100° C
θερμών καυσαερίων. Οι ακατάλληλες συνθήκες
λειτουργίας και συγκεκριμένα οι βρωμιές και τα
ξένα αντικείμενα μέσα στο σύστημα μπορούν
εύκολα να βλάψουν τον υπερσυμπιεστή.

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΆ

Εύκολη διαχείριση
Δεν υπάρχουν εισφορές, χρεώσεις, επιστροφή παλαιών
μονάδων.
Πλήρεις, εργοστασιακοί καινούργιοι
υπερσυμπιεστές!

Γκάμα και διαθεσιμότητα
Ευρεία και ελκυστική γκάμα προϊόντων που καλύπτει τα
πιο δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων.
+100 μοντέλα υπερσυμπιεστών σαν αρχική γκάμα
+25 μοντέλα υπερσυμπιεστών υπό ανάπτυξη

Ταιριάζει χωρίς προβλήματα
στη διάταξη του κινητήρα και
τις σχετικές συνδέσεις. Πλήρως
συμβατός με τα συστήματα του
αυτοκινήτου.
Προϊόν πρώτης τοποθέτησης:
Όλα όσα είναι σημαντικά για την
τοποθέτηση περιλαμβάνονται
στη συσκευασία του προϊόντος.

Πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα aftermarket τιμών.
Υψηλή διαθεσιμότητα προϊόντων.

Αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια
Οι υπερσυμπιεστές της Nissens είναι μια απόλυτα
ασφαλής επιλογή για την απόδοση του αυτοκινήτου,
την οικονομία καυσίμου και το περιβάλλον,
διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με τα αυστηρά
περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ.
Οι υπερσυμπιεστές μας υποβάλλονται σε μια
προηγμένη σειρά δοκιμών, που εκτελούνται τόσο
εσωτερικά όσο και από ανεξάρτητα τεχνολογικά
ινστιτούτα, για:
• Ανθεκτικότητα και απόδοση
• Δοκιμή στο δρόμο
• Εκπομπές καυσαερίων σύμφωνα με τους κανονισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
• Ισχύς εξόδου του κινητήρα
• Οικονομία καυσίμου του αυτοκινήτου

Τεχνική υποστήριξη
Καλά οργανωμένη εγκατάσταση τεχνικής υποστήριξης
με έξι τοπικά τεχνικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων
των τεχνικών τηλεφωνικών γραμμών που διατίθενται
σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Ευρώπη.

Βελτιστοποιημένος
σχεδιασμός

Σετ σχετικών φλαντζών
Βίδες τάνυσης*
Λάδι λίπανσης
Οδηγός τοποθέτησης
* εάν εφαρμόζεται από τον OE

Προϊόν μακράς διάρκειας ζωής
Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας
στην ανάπτυξη των προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένης της φάσης σχεδιασμού,
των εφαρμοζόμενων υλικών και των
δοκιμών που εκτελούνται είναι σχολαστικά
προετοιμασμένη για να εξασφαλίσει μια
αποδεδειγμένη, αξιόπιστη λειτουργία του
υπερσυμπιεστή που ταιριάζει με τη διάρκεια
ζωής του κινητήρα του αυτοκινήτου.

Η συνολική ποιότητα του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένου του φινιρίσματος, του
υλικού και των δοκιμών, ανταποκρίνεται στα
αυστηρά πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας ΟΕ.
Στα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται μόνο τα
υλικά με τις υψηλότερες ιδιότητες. Τα εσωτερικά
κινούμενα μέρη κατασκευάζονται με κατάλληλες
ανοχές, και είναι καλιμπραρισμένα με ακρίβεια.
Κρίσιμα εξαρτήματα με εστίαση στον ειδικό
σχεδιασμό και την επεξεργασία, συγκεκριμένα:
•
•
•
•
•
•
•

Τουρμπίνα και κέλυφος υπερσυμπιεστή
Άξονας και τροχός τουρμπίνας
Τροχός υπερσυμπιεστή
Ενεργοποιητής και τέρμα ντίζας
Κύριο κουζινέτο και κουζινέτο ώσης
Μηχανισμός Wastegate/μεταβλητής ροής
Ηλεκτρικά μέρη

Ένα ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης που καλύπτει
τα εξαρτήματα και την κατανόηση ολόκληρου του
συστήματος αποδοτικότητας του κινητήρα (NTC EEF)
είναι διαθέσιμο για το δίκτυο των μεταπωλητών και τα
ανεξάρτητα συνεργεία παγκοσμίως.

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΈΣ
AFTERMARKET

Από την άποψη της πλήρους
αξίας και διαθεσιμότητας
που προσφέρονται στο
υπερτροφοδοτούμενο IAM

• Η λειτουργία του υπερσυμπιεστή βασίζεται σε
διάφορα συστήματα του αυτοκινήτου. Η τακτική
συντήρηση του αυτοκινήτου, η καλή κατάσταση
του κινητήρα και η σωστή καύση, καθώς και τα
συστήματα που λειτουργούν σωστά όπως η λίπανση
του κινητήρα, το σύστημα εισαγωγής αέρα, το
σύστημα εξαγωγής συμπεριλαμβανομένων της EGR
και του DPF/καταλύτη (εάν υπάρχει), είναι ζωτικής
σημασίας για την καλή λειτουργία και τη αντοχή
του υπερσυμπιεστή με την πάροδο του χρόνου.
• Η λίπανση είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές
για τη λειτουργία του υπερσυμπιεστή. Εξαλείφει
την τριβή και ψύχει τα βασικά εξαρτήματά του.
Η περιορισμένη ροή λαδιού προς και/ή από τον
υπερσυμπιεστή θα οδηγήσει σε επιταχυνόμενη
φθορά του υπερσυμπιεστή.

Εύκολη τοποθέτηση

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ + VAN

Βαλβίδα EGR
Εκτελεί την ανακύκλωση των
καυσαερίων
Ρόλος και λειτουργία

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΆ

Εύκολη διαχείριση
Δεν υπάρχουν εισφορές, χρεώσεις, επιστροφή
παλαιών μονάδων.
Πλήρεις, εργοστασιακές καινούργιες βαλβίδες
EGR!

Το σύστημα ανακύκλωσης των καυσαερίων (EGR)
είναι ένα σύστημα το οποίο μειώνει τις εκπομπές
οξειδίων του αζώτου (NOx) σε κινητήρες εσωτερικής
καύσης.

Γκάμα και διαθεσιμότητα

Η βαλβίδα EGR λειτουργεί ανακυκλώνοντας μέρος
των καυσαερίων του κινητήρα, οδηγώντας τα πίσω
στην εισαγωγή του κινητήρα, και εισάγοντάς τα με
αυτό τον τρόπο μέσα στον θάλαμο καύσης.

Αξιοπιστία και ασφάλεια

Σαν αποτέλεσμα αυτού, μειώνεται η περιεκτικότητα
του οξυγόνου στο μείγμα αέρα καυσίμου. Συνεπώς,
μειώνεται η θερμοκρασία της καύσης και η
συγκέντρωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) στα
καυσαέρια μειώνεται σημαντικά.

Οι βαλβίδες EGR της Nissens παρέχουν μια αρμονική
διαδικασία ανακύκλωσης καυσαερίων, που οδηγεί σε
αξιόπιστη καύση του κινητήρα με τις προβλεπόμενες
εκπομπές καυσαερίων.

Πιθανοί σχεδιασμοί
•
•
•
•
•

Πνευματικός
Σωληνοειδής
Μοτέρ ροπής
Μοτέρ DC
Υδρόψυκτο σύστημα EGR

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε

Μια ελκυστική αρχική γκάμα προϊόντων που καλύπτει
τα πιο δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων στους
κανονισμούς Euro 4 και Euro 5.

Στιβαρός σχεδιασμός

Τα βέλτιστα υλικά, αναγνωρισμένα από
τη βιομηχανία και οι εκτενείς δοκιμές των
προϊόντων εφαρμόζονται στις βαλβίδες
EGR μας για να εξασφαλιστεί η μακρά και
αξιόπιστη λειτουργία του εξαρτήματος σε
ακραίες συνθήκες που είναι χαρακτηριστικές
για σκληρά περιβάλλοντα, όπως η θερμότητα
της καύσης και οι ροές των καυσαερίων.

Η συνολική ποιότητα του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένου του φινιρίσματος, του
υλικού και των δοκιμών, ανταποκρίνεται στα
αυστηρά πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας
ΟΕ.

Η διεξοδική προσέγγιση ελέγχου για τις βαλβίδες EGR
περιλαμβάνει τις ακόλουθες σειρές δοκιμών:
• Διαστασιολογική επικύρωση κρίσιμων στοιχείων
• Πλήρης δοκιμή όλων των λειτουργιών της
βαλβίδας
• Μετρήσεις υστέρησης σε ηλεκτροκίνητες βαλβίδες
EGR
• Οι βασικές ηλεκτρικές λειτουργίες όπως η
αντίσταση σε πηνίο/αισθητήρα μετρούνται και
παρακολουθούνται
• Καλιμπράρισμα του ενεργοποιητή και έλεγχος της
χαρακτηριστικής γραμμικότητας ενεργοποίησης
• Δοκιμή κραδασμών
• Δοκιμή απόδοσης σε υψηλή θερμοκρασία

• Τα υπερβολικά κατάλοιπα άνθρακα/αιθάλης που
συσσωρεύονται μέσα στην βαλβίδα είναι μία από
τις πιο κοινές αιτίες βλάβης για την βαλβίδα EGR.
Η υπερβολική κατανάλωση λαδιού και συνεπώς
η μόλυνση της καύσης, η δυσλειτουργία του
εξαερισμού του στροφαλοθαλάμου, οι βλάβες του
υπερσυμπιεστή, το ακατάλληλο καύσιμο και/ή ο
ακατάλληλος ψεκασμός του καυσίμου μπορεί να
οδηγήσουν σε υπερβολική ρύπανση από άνθρακα,
συσσώρευση αιθάλης και περιορισμό της
λειτουργίας ανοίγματος/κλεισίματος της βαλβίδας.
• Τα συγκεκριμένα μοτίβα οδήγησης (π.χ. η
οδήγηση μικρών αποστάσεων) μακροπρόθεσμα
μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία
της βαλβίδας EGR.
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Βασικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από
κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο,
παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και
ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες.
Κρίσιμα εξαρτήματα με εστίαση στον ειδικό
σχεδιασμό και την επεξεργασία, συγκεκριμένα:

Όλες οι βαλβίδες EGR της Nissens είναι πλήρως
δοκιμασμένες στις πιο κρίσιμες λειτουργίες για να
διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή και λειτουργία της
βαλβίδας.

• Οι βαλβίδες EGR λειτουργούν στο εύρος των
ακραίων θερμοκρασιών των καυσαερίων. Τα
πιο συνηθισμένα προβλήματα με την EGR
σχετίζονται με την ακατάλληλη ποιότητα των
καυσαερίων και των σχετικών συστημάτων.

• Μια βαλβίδα EGR που δυσλειτουργεί θα έχει ως
αποτέλεσμα κακή καύση του κινητήρα και θα
οδηγήσει σε στραγγαλισμό/ακανόνιστο ρελαντί
και μπορεί τυπικά να εντοπιστεί από βλάβες του
κινητήρα που έχουν καταγραφεί από την ECU.

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία

Εύκολη τοποθέτηση
Ταιριάζει χωρίς προβλήματα στη
διάταξη του κινητήρα και τις σχετικές
συνδέσεις. Πλήρως συμβατή με τα
συστήματα του αυτοκινήτου.
Προϊόν πρώτης τοποθέτησης:
Το σχετικό σετ με τις φλάντζες
εφάμιλλης ποιότητας με OE
περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος.

•
•
•
•
•
•
•
•

Διάφραγμα ενεργοποιητή και κέλυφος
Κέλυφος βαλβίδας
Μοχλός και μπράτσα οδήγησης
Ελατήριο βαλβίδας
Έδρα, στέλεχος και συνεμπλόκ βαλβίδας
Αισθητήρας θέσης
Πλαστικά στοιχεία
Φλάντζες και τσιμούχες

Intercooler

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ:

Εναλλάκτης θερμότητας
αέρα υπερτροφοδοτούμενων
κινητήρων
Ρόλος και Λειτουργία
Το intercooler βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία
της καύσης στα υπερτροφοδοτούμενα συστήματα,
αυξάνοντας έτσι την απόδοση ισχύος του κινητήρα.
Ο κύριος ρόλος του intercooler είναι η μείωση της
θερμοκρασίας του θερμού αέρα που συμπιέζεται
από τον υπερσυμπιεστή, προτού φτάσει στον
θάλαμο καύσης του κινητήρα. Αυτό έχει σημαντική
επίδραση στην απόδοση της φόρτισης, καθώς ο
ψυχρός αέρας έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα από
την άποψη των μορίων αέρα ανά κυβικό εκατοστό.
Αυτό αυξάνει τον όγκο του εισερχόμενου αέρα,
με αποτέλεσμα μία πολύ καλύτερη απόδοση του
κινητήρα.

Γκάμα και διαθεσιμότητα
Ανταγωνιστική γκάμα από intercooler
που καλύπτουν τα πιο δημοφιλή μοντέλα
αυτοκινήτων, van και φορτηγών. Πρόγραμμα
περισσότερων από 520 αντικειμένων που
καλύπτουν 1.700 κωδικούς OE και περισσότερο
από το 88% του Ευρωπαϊκού πάρκου
αυτοκινήτων.

Αποδοτικότητα, αξιοπιστία και
ασφάλεια
Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για την αγορά
του aftermarket, ενώ είναι διεξοδικά δοκιμασμένα
για να ταιριάζουν με την ποιότητα των ΟΕ - Τα
intercooler της Nissens υποβάλλονται σε δοκιμές
διάβρωσης, κραδασμών, παλμών πίεσης, θερμικής
διαστολής και θερμικής απόδοσης.

Ανθεκτικότητα σε μηχανική
και θερμική καταπόνηση
Πλαστικά δοχεία σχεδιασμένα με ειδικά
ενισχυτικά εσωτερικά εγκάρσια νεύρα και
ειδικά ενισχυμένες εισόδους και εξόδους,
για την προστασία του δοχείου από την
καταπόνηση που προκαλείται από τις
υψηλές θερμοκρασίες και τις μηχανικές
καταπονήσεις.
Ενισχυμένο με τουλάχιστον 3035% υαλοβάμβακα (fiberglass). Δεν
χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα πλαστικά
στο μείγμα. Όλα τα intercooler φορτηγών
της Nissens είναι συγκολλημένα κατά
παραγγελία, διασφαλίζοντας μια εξαιρετικά
ισχυρή και ανθεκτική ραφή συγκόλλησης.

Ανθεκτικότητα σε
θερμική καταπόνηση
Ειδικά σχεδιασμένα πλαϊνά πλαίσια
με κοψίματα για μείωση της
επίδρασης της θερμικής διαστολής
στην κατασκευή του πυρήνα.

Βελτιστοποιημένος
σχεδιασμός

Συσκευασία εύκολου χειρισμού και εξαιρετική
προστασία για την αποφυγή ζημιών μεταφοράς.

Ειδικά σχεδιασμένες πλάκες
άκρου του πυρήνα για
ελαχιστοποίηση της επιρροής
της μηχανικής καταπόνησης
και των βλαβών.

Υψηλή θερμική απόδοση και εκτεταμένη
διάρκεια ζωής χάρη σε μια σειρά από ειδικά
χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται στα
intercooler της Nissens.

Εξαιρετική απόδοση ψύξης

Πιθανοί σχεδιασμοί

Σωλήνες εξοπλισμένοι με πτερύγια
στροβιλισμού, εξασφαλίζοντας καλύτερη
ροή του αέρα και μεγαλύτερη επιφάνεια για
την ανταλλαγή της θερμότητας. Συμπαγής
κατασκευή πτερυγίων με περσίδες που
αυξάνουν την ανταλλαγή θερμότητας.

• Πλαστικά δοχεία, αλουμινένιος πυρήνας
• Κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
• Υδρόψυκτος εναλλάκτης θερμότητας αέρα

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
• Ένα intercooler που δυσλειτουργεί προκαλεί
πτώση της απόδοσης του κινητήρα και μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές στον υπερσυμπιεστή,
στα φίλτρα εξαγωγής (DPF/FAP) ή σε ολόκληρο τον
κινητήρα.
• Δώστε

προσοχή

στα

συμπτώματα

ενός

ελαττωματικού ή που έχει διαρροή intercooler,
όπως είναι η αισθητή πτώση της ισχύος του
κινητήρα, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου ή ο
αφύσικος καπνός από το σύστημα εξάτμισης.
• Τα

intercooler

πάντα

μετά

πρέπει

από

ζημιά

να

αντικαθίστανται

του

υπερσυμπιεστή

του αυτοκινήτου και όποτε τοποθετείται ένας
καινούργιος υπερσυμπιεστής. Το απανθρακωμένο
λάδι

και

τα

μεταλλικά

γρέζια

από

Τέλειο φινίρισμα

την

κατεστραμμένη τουρμπίνα μπορεί να φράξουν τα

Οι συνδέσεις και τα σημεία στήριξης
έχουν σχεδιαστεί με πλήρη
προσαρμογή για τη διάταξη του
αυτοκινήτου, επιτρέποντας μια
σταθερή και εύκολη τοποθέτηση.

κανάλια του intercooler, προκαλώντας βλάβη του
νέου υπερσυμπιεστή που έχει τοποθετηθεί.
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ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΛΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ
Σε όποιο βήμα του ταξιδιού σας με το εξαιρετικό πρόγραμμα προϊόντων της Nissens
και αν βρίσκεστε, είμαστε έτοιμοι να σας καθοδηγήσουμε στην εμπορική επιτυχία
σας. Επωφεληθείτε από την ευρεία προσφορά αποτελεσματικών επιχειρηματικών
εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί και βασιστεί σε μια μακρά εκατονταετή εμπειρία
στο aftermarket.

+90
Ακολουθήστε εκατοντάδες
πελάτες παγκοσμίως που
επωφελούνται ήδη από τις
λύσεις μας

+25

+2,000

Πλήρης
συμμόρφωση
με

• Πρότυπα OEM
• Κανονισμοί REACH
• MVBER Block Exemption Regulation
•
•
•
•

(Ευρωπαϊκό GVO)
RTR Δικαίωμα για επισκευή
IATF 16949
ISO 14001
CLEPA & FIGIEFA

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
AFTER-SALES

+500

4
Χώρες με
μεταπωλητές
που διανέμουν
προϊόντα της
Nissens

Προσαρμοσμένα
προϊόντα και αρχεία
δεδομένων σχετικά
με αποθέματα που
μοιράζονται μηνιαία
με τους πελάτες
σε μια διαδικασία
αυτοματοποιημένης
ανταλλαγής
δεδομένων.

Κέντρα διανομής
παγκοσμίως εξασφαλίζουν
ένα βέλτιστο χρονικό
περιθώριο αγοράς
και υψηλά ποσοστά
διαθεσιμότητας

NTC Τεχνικές
εκπαιδευτικές
ενότητες
που έχουν
πραγματοποιηθεί
για θερμικά
συστήματα

ΛΎΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΊΝΗΣΗΣ

3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

2

Το Business Development Model μας είναι
ένα τέλειο εργαλείο για την ανάπτυξη της
επιχείρησής σας ακόμα περισσότερο.

1
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΚΎΡΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
Μοιραζόμαστε τα υψηλής
ποιότητας, πλήρη,
ενημερωμένα κύρια δεδομένα
που συμμορφώνονται με τα
δεδομένα OE.

Διαισθητική, ακριβής επιλογή και αγορά
προϊόντων στην εξαιρετικά αποτελεσματική
λύση μας με πύλη για τους πελάτες

•

Λεπτομερή τεχνικά στοιχεία προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΟΕ,
εναλλακτικών κωδικών προϊόντων IAM κλπ.

•

Υψηλής ποιότητας και λεπτομερή τεχνικά σχέδια
με διάφορες χρήσιμες διαστάσεις

•
•

Έγχρωμες εικόνες υψηλής ποιότητας

•
•

Περιστρεφόμενες εικόνες 360˚

Κοντινές εικόνες των ηλεκτρικών συνδέσεων (εάν
εφαρμόζεται)
Video τοποθέτησης (για τις πιο απαιτητικές
τοποθετήσεις και τα δημοφιλή μοντέλα
ανεμιστήρων)

Μεγάλη γκάμα online λύσεων
για την ολοκλήρωση των
δεδομένων.

ΓΝΩΣΤΈΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ
Τα δεδομένα ολόκληρης
της γκάμας των προϊόντων
της Nissens είναι διαθέσιμα
στις επαγγελματικές
πλατφόρμες βιομηχανικής
καταλογογράφησης TecDoc/
TecCom, και η Nissens
είναι αναγνωρισμένη
ως ένας προμηθευτής
πιστοποιημένων δεδομένων
TecDoc.

NTC

BDM

ΕΠΙΛΟΓΉ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΎΛΗ ΠΕΛΑΤΏΝ
NISSENS

Στην εμπορική
επιτυχία σας

Προσεκτική προστασία από ζημιές στη
μεταφορά και εύκολο χειρισμό του
προϊόντος από τις διεργασίες τροφοδοσίας
μέχρι την τελική παράδοση.

•
•
•
•
•
•
•

Ανθεκτικά, φιλικά με το περιβάλλον
χαρτοκιβώτια
Κομψός και ενιαίος σχεδιασμός σε όλες τις
κατηγορίες
Εύκολη και ενοποιημένη αναγνώριση προϊόντων
Προστατευτικά ένθετα και προφίλ
Αφυγραντικές σακούλες, προστατεύοντας τα
ηλεκτρικά εξαρτήματα από την υγρασία
Ερμητικά κλειστές συσκευασίες που εμποδίζουν
την είσοδο ακαθαρσιών στα εξαρτήματα
Όποτε είναι εφικτό, οι οδηγίες τοποθέτησης του
χρήστη και ο οδηγός εγγύησης περιλαμβάνονται
στη συσκευασία του προϊόντος

Με τον τέλειο συνδυασμό των πιο
καινούργιων και υψηλότερων ποιοτικών
δεδομένων για την αγορά και τα αυτοκίνητα,
και τις εκτενείς γνώσεις μας για τις
συνολικές πωλήσεις προϊόντων, μπορούμε
να παρέχουμε στους συνεργάτες μας μια
πολύτιμη ανασκόπηση των πραγματικών
ευκαιριών πωλήσεων ανά ομάδα προϊόντων
για τη συνεχή ανάπτυξή τους.

•

Προοπτικές 360 μοιρών για τις πραγματικές
σας δυνατότητες με ένα πλάνο προτεραιότητας
πόρων για τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων και
των κερδών σας

•
•

Εκτενής ανάλυση GAP
Προσαρμοσμένο βήμα προς βήμα πλάνο για την
ανάπτυξη της κουλτούρας σας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΔΟΤΙΚΉ
ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ
Ανώτατη διαθεσιμότητα προϊόντων και
αποδοτικές λύσεις διακίνησης για την
ανάπτυξη της επιχείρησης των συνεργατών
μας
Προσφέρουμε πλήρως προσαρμοσμένες
λύσεις διακίνησης όπως:

• Βελτιστοποίηση κόστους της αλυσίδας
εφοδιασμού και της χρονικής κάλυψης

• Εξαιρετικά ευέλικτη παράδοση -

παραγγελίες που κυμαίνονται από ένα
εξάρτημα έως ολόκληρα κοντέινερ

• Υποστήριξη διαχείρισης αποθεμάτων για
τη διασφάλιση υψηλών αποθεμάτων σε
εποχές αιχμής.

Το πλάνο τεχνικής εκπαίδευσης της Nissens
δίνει τη δυνατότητα σε εσάς και τους
πελάτες σας να κατανοήσουν το σύστημα,
και όλες τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας
του. Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη και τα
τεχνικά υλικά μάρκετινγκ είναι διαθέσιμα
στους πελάτες μας παγκοσμίως.

•

Ακαδημία τεχνικής εκπαίδευσης, που καλύπτει
τα πιο σημαντικά θέματα στα συστατικά του
συστήματος, τη λειτουργία, την αντιμετώπιση
προβλημάτων καθώς και τα αναλώσιμα, τις
υπηρεσίες και τη συντήρηση

•

Προσωπική τεχνική υποστήριξη και αξιολόγηση
εγγύησης (διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές)

•

Τεχνικά υλικά μάρκετινγκ για συνεργεία (οδηγοί
εγκατάστασης, αφίσες κλπ.)

ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ
Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε
να προωθήσετε αποτελεσματικά τα
προϊόντα μας. Η αποδεδειγμένη εμπορική
εμπειρογνωμοσύνη, τα αποτελεσματικά και
διαισθητικά εργαλεία μάρκετινγκ, καθώς
και η χωρίς αντίστοιχη άλλη ποιότητα των
υλικών όχι μόνο θα εντυπωσιάσουν τους
πελάτες σας, αλλά θα σας βοηθήσουν να
πουλήσετε ακόμη περισσότερα!

•

Προσαρμοσμένες καμπάνιες και προωθητικές
ενέργειες προϊόντων

•
•

Διαισθητικά, αποτελεσματικά online εργαλεία

•

Δυνατότητες εξατομίκευσης και παράλληλης
συνεργασίας

•
•

Υλικά POS

Μεγάλη συλλογή βιβλιογραφίας μάρκετινγκ &
πολυμέσων

Τοπικές εμπορικές εκθέσεις

Η αποκλειστική ομάδα των ειδικών μας προσβλέπει να ακούσει σχετικά με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες,
και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Μαζί θα επιλέξουμε την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική λύση για να
επεκταθείτε περαιτέρω.
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.nissens.com

