
 

 

 

Scurtă prezentare 
 

 

Grupul Eberspaecher 
Produse şi servicii 

pentru industria de automobile 

 

 Grup internaţional cu peste 60 de amplasamente în 
25 de ţări din întreaga lume 

 

 Fondat în anul 1865 – toate părţile sociale în 
proprietatea familiei 

 

 Se numără printre principalii dezvoltatori și 

furnizori la nivel mondial de sisteme de evacuare, 
sisteme de încălzire pentru autovehicule și sisteme de 
aer condiționat pentru autobuze, fiind totodată 
partener competent al industriei de automobile în 
ceea ce priveşte inovarea în materie de sisteme 
electronice ale autovehiculelor şi de sisteme de aer 
condiționat pentru autovehicule speciale. 

 

 3 sectoare de activitate 

 Exhaust Technology (sisteme de evacuare pentru 
autoturisme, maşini utilitare on-road / non-road) 

 Climate Control Systems (sisteme de încălzire 
acţionate cu combustibil, încălzitoare electrice 
suplimentare (de joasă sau înaltă tensiune), sisteme 
de aer condiționat pentru autobuze, soluţii de 
climatizare pentru autovehicule speciale) 

 Automotive Controls (sisteme electronice complexe 
pentru industria de automobile) 

 

 Circa 40 de uzine producătoare în întreaga lume 

(inclusiv unităţi de montaj la faţa locului): 

 Tehnică de evacuare în Germania, Franţa, Marea 
Britanie, Italia, Rusia, Suedia, Cehia, Africa de Sud, 
Brazilia, SUA şi China 

 

 Sisteme de încălzire pentru autovehicule / sisteme 

electrice de încălzire pentru autovehicule în 
Germania precum şi în Anglia, Polonia şi China 

 

 Sisteme de aer condiţionat în Germania, Brazilia şi 
India 

 

 Sisteme electronice pentru autovehicule în 
Germania 

 

 Beneficiari 
 Producători de autoturisme şi de autovehicule utilitare 

(on-road, non-road) în întreaga lume 
 

 Cercetare şi dezvoltare 
 Circa 700 de ingineri / experţi pentru cercetarea 

fundamentală, dezvoltare de produse şi de sisteme, 
pe plan mondial 

 

 Certificare a calităţii conform TS 16949, ISO 9001 

 Certificare de mediu conform ISO 14001 
 

 
Exhaust Technology  
 Post-tratarea gazelor de evacuare, izolare fonică şi 

sound-design 

 Sisteme complete de evacuare, catalizatori, filtre 
de particule, amortizoare de zgomote, ţevi şi coturi 
pentru autoturisme şi autovehicule utilitare (on-
road / non-road) 

 Dezvoltator de sisteme / furnizor de sisteme 
 Serviciu logistic integral; livrare tip just-in-time / 

just-in-sequence 
Fuel Operated Heaters 

 Sisteme de încălzire independente de motor 
pentru echiparea originală a autoturismelor şi a 
autovehiculelor utilitare 

 
Special Markets 

 Sisteme de încălzire independente de motor 
(încălzitoare pe bază de apă şi aer cu puteri între 1 
şi 35 kW) pentru reechipare, echiparea seriilor mici 
şi sectorul de aftermarket la autoturisme, 
autovehicule utilitare, maşini agricole şi de 
construcţii, ambarcaţiuni etc. 

 Adaptarea tipurilor de bază la cerinţele pieţii şi ale 
tipurilor, conform dorinţelor clientului 

 Asistenţă tehnică în filiale 

 Service / reţea de asistenţă post-vânzare cu 
13.000 parteneri activi de service pe plan mondial, 
din care 2.200 în Germania şi 9.000 în restul 
Europei 

 
Electrical Heaters 
 Încălzitoare electrice suplimentare pentru 

autovehicule (cu joasă tensiune, 250 W – 2.000 W) 
 Încălzitoare electrice pe bază de aer şi apă, cu 

înaltă tensiune, pentru vehicule hibride, electrice 
ori cu pilă de combustie (până la 500 V, până la 7 
kW) 

 
Air Conditioning 

 Dezvoltare, producţie şi desfacere de sisteme de 

aer condiţionat pentru autobuze cu motoare cu 
ardere internă sau cu acţionare electrică, hibridă 
ori cu pilă de combustie precum şi pentru vehicule 
speciale 

 
Automotive Controls 
 Dezvoltare / producţie de sisteme electronice 

complexe 

 Segmente de performanţă 

○ managementul energiei 

○ managementul motorului şi al grupului 
propulsor 

○ sistemul electronic al instalaţiilor de confort 

○ aplicaţii speciale 

 Indicatori ai exerciţiului financiar 2015  

 Cifră totală de afaceri 4.370,8 milioane € 

 Aport străinătate 67,4 % 

 Investiţii fizice 123,2 milioane € 

 Total personal 8.611 
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