


Предизвикателството на глобализацията
 за една испанска компания



Ajusa, автомобилната и индустриална компания на групата, е създадена през 
1972. С Висококачествени компоненти за двигател за пътнически автомобили, 
индустриални и търговски превозни средства, както и специализирани и 
специфични продукти за водния транспорт, компутърните и консуматорските 
пазари, се произвеждат в нашите съоръжения. С обслужване, широк 
асортимент, качество и технология Ajusa достигна превъзходството.



Еволоюция и проектиране

 

1972
Съоръжения       250m2 / 2.700 ft2

Служители           5
Продуктова линия         Гарнитури

2006
Съоръжения     28.000 m2 / 300.000 ft2

Служители           185
Продуктова линия     Гарнитури, болтове за глава, хидравлични 

повдигачи и разпределителни валове

2014
Съоръжения   Индустриална площ 350.000 m2 / 800.000 ft2

   Индустриални сгради 40.000 m2 / 430.000 ft2

Служители           282
Продуктова линия     Гарнитури, болтове за глава, хидравлични повдигачи

и разпределителни валове, силиконови уплътнения,
комплекти гарнитури за турбини



Портфолио на продуктите

Над 100 000 артикулни номера, включващи 
комплекти гарнитури, болтове за глава, 
хидравлични повдигачи, разпределителни 
валове, силиконови уплътнения и части за 
турбина за пътнически автомобили, 
търговски и тежкотоварни превозни 
средства.

Гарнитури / Комплекти 
гарнитури
Болтове за глава
Хидравлични повдигачи
Разпределителни валове
Силиконови уплътнения
Части за турбина



Обширно международно присъствие

Нашите собствена и ефективна клонова мрежа гарантира най-доброто облужване на 
нашите клиенти.

Клонове Оторизирани дистрибутори



Нетен приход

В милиони евро

2012
2013 2014 2015

70

60



Нетен приход по дейност

Следпроизводство
ОЕМ (пазар на оригинални части)

Индустрия



Нетен приход по район

Западна Европа
Испания
Южна Америка
Източна Европа
Северна Америка
Африка
Азия/Тихоокеански район



Местен приход срещу приход от износ

Местен

Износ



Сертифицирана философия



Ангажираност с околната среда

Земята е нашият дом. Ние трябва да я уважаваме и защитаваме не само за нас, но и за 
бъдещите поколения.
Тъй като сме наясно с важността на въпроса, следването на регламентираните правила за 
опазване на околната среда е лесна, основна цел в нашата философия.



Продукти



Гарнитури

Гарнитурите представляват наша традиционна продуктова линия. Ajusa се свързва с пазара на 
гарнитури. За това сме смятани за компания за гарнитури.

След повече от 40 години „полет” в този конкурентен пазар, Ajusa се превърна в единствения 
независим производител с възможност да предложи покритие за европейски и азиатски приложения 
за автомобили, търговски и тежкотоварни превозни средства на пазара. 

Ajusa развива и представя иновативни и ексклузивни продукти на пазара като Fibermax (MLS 
Високотехнологична гарнитура). Над 1800 артикулни номера.



Болтове за глава

Новите технологии, използвани в двигателите, като новата усукваща система по ъгъл придава смисъл 
да се заменят болтовете за глава, когато се монтира нова гарнитура.

През 1993 Ajusa представи тази продуктова линия като отличен завършек на Линия Гарнитури. Както 
и при гарнитурите, и тук Ajusa предлага пълно покритие.

С повече от 400 артикулни номера Програмата за болтове за глава на Ajusa  е най-пълната на пазара 
до сега.



Хидравлични повдигачи

След 5 години проучване, през 1998 Ajusa представи тази високопрецизна нова продуктова линия: 
Хидравлични повдигачи.

Прилагайки убежденията на Ajusa, програмата за хидравлични повдигачи е без съмнение най-пълната 
на пазара. Предлага над 180 артикулни номера. Нашите конкуренти само гледат и са изумени.

Усилията ни в тази линия са фокусирани върху обширна информационна кампания към 
професионалистите, опитвайки се да ги убедим във важността на смяната на повдигачите при 
поправка на двигателя.



Разпределителни валове

След труден процес на проучване и развитие, започнал преди 12 години, през 2002 Ajusa представи 
тази високопрецизна нова продуктова линия.

Следвайки нашата философия, нашата Програма за разпределителни валове е най-обширната на 
пазара. Над 1500 артикулни номера се предлагат и обещаваме да продължим с развитието в момента.

Нашият широк асортимент е най-голямото ни предимство и, разбира се, най-добрата добавена 
стойност за клиентите ни.



Силиконови уплътнител Ajusil

Ajusa въведе през 2009 нов продукт, силиконовия уплътнител Ajusil, следвайки философията си да 
предлага пълно покритие на всички части за двигател, произведени от Ajusa.

Продуктът се използва в онези части, където производителят на двигателя не използва уплътняваща 
гарнитура, а силиконови връзки, за да уплътни отделни части на двигателя.



Части за турбина

Ajusa предлага най-голямото покритие в Комплекти за монтиране на турбини за монтиране на 
турбини на основните производители като Garrett, Holset, BorgWarner, Mitsubishi, IHI, Toyota и 
Hitachi. 

Всички наши комплекти съдържат гарнитури (oil in/out и gas in/out ), медни шайби, шипове, гайки и 
диспенсер / съдове за масло за грундиране на турбината.



Маслопровод

Нашата най-нова продуктова линия за компоненти за турбини е маслопроводи; Ajusa е единственият 
производител в света, способен да предложи над 130 различни артикулни номера за основните 
производители на турбини; това покритие ще продължи да расте.



Перфектният партньор



Ключът за нашия успех

Пълно покритие по продуктови линии

Добра степен и време за изпълнение

Гъвкавост

Абсолютна финансова и технологична независимост

Контрол над нашия собствен отдел за проучване и развитие и върху производствения процес.



Добавяме стойност, но истинска стойност

Онлайн електронен каталог, включващ видео с 
инструкции за монтиране за гарнитури, болтове за 
глава, повдигачи и разпределителни валове.

Каталогът се обновява на всеки 2 години.

Обмен на продуктови линии.

Сигурно качество.

Техническа информация с продукта
Висока технология и продължително обучение.

Упътване за монтиране в нашия уебсайт, високо 
оценено от специалистите по двигатели.



Директна техническа подкрепа и обучение

Ajusa предлага техническа подкрепа и съвети чрез 
нашето ‘Обслужване на клиенти”, състоящо се от 
висококвалифицирани инженери.

Предимствата на вътрешното ни ноу-хау са 
достъпни за нашите клиенти и специалистите по 
двигатели.

Продължително обучение на нашия екип.



Пълна информация и технически съвети

Пълна техническа информация във всеки продукт

Процедури и спефицикации при монтиране

Полезни съвети за професионалисти и „аматьори”

Ясно, синтезирано и лесно за разбиране

Многоезичен и стандартен формат



Покритие на TecDoc номера

AJUSA % АСОРТИМЕНТ AJUSAОСНОВЕН КОНКУРЕНТ

Пълен Комплект

Комплект за глава

Комплекти болтове 
за цилиндрови глави

Комплект винтове

15.424

14.213

18.162

11.807

3.224

7.905

12.430

9.701

21%

56%

68%

82%

5.527 2.740 49%

Източник: база данни TECDOC октомври 2013

Комплекти за монтиране
 на турбини



Ajusa, когато и да имате нужда от нас.
Напълно налична онлайн:

www.ajusa.es




