
 
Descrição breve  

 
Grupo Eberspächer  

 

 

Produtos e serviços  
para a industria automóvel  

 

• Grupo internacional  com mais de 60 localizações em 
25 países em todo o mundo 

 
• Fundado em 1865 – totalmente uma empresa familiar 
 
• É um dos líderes mundiais de desenvolvimento e 

fornecimento de sistemas para a tecnologia de escape, 
aquecedores para veículos e sistemas de ar 
condicionado para autocarros e é, além disso, um 
parceiro inovador competente da indústria automóvel na 
área da eletrónica automóvel e dos sistemas de ar 
condicionado para veículos especiais 

 
• 3 áreas de negócio  

Exhaust Technology (sistemas de escape para veículos 
de passageiros, veículos comerciais,  
rodoviários / não rodoviários)  
Climate Control Systems  (aquecedores de 
estacionamento operados a combustível, aquecedores 
auxiliares elétricos (baixa e alta tensão), sistemas de ar 
condicionado para autocarros, soluções de climatização 
para veículos especiais) 
Automotive Controls  (sistemas eletrónicos complexos 
para a indústria automóvel)  
 

• Aprox. 40 instalações de produção em todo o mundo 
(incl. unidades de montagem no local):  
Tecnologia de escape  na Alemanha, França, Grã-
Bretanha, Itália, Roménia; Rússia, Suécia, República 
Checa, África do Sul, no Brasil, nos E.U.A. e na China  
 

Aquecedores para veículos / aquecedores elétricos  
na Alemanha, bem como em Inglaterra, na Polónia e 
China 
 

Sistemas de ar condicionado  na Alemanha, no Brasil e 
na Índia 
 

Eletrónica automóvel na Alemanha e no Canadá 
 

• Clientes   
Fabricantes de veículos de passageiros e comerciais 
(rodoviários / não rodoviários) em todo o mundo  
 

• Investigação e desenvolvimento   
Aprox. 700 engenheiros / especialistas em todo o mundo 
para investigação básica, desenvolvimento de produtos e 
sistemas 
 

• Certificação de qualidade  segundo TS 16949, ISO 9001 
• Certificação ambiental  segundo ISO 14001 

 

Exhaust Technology 
• Pós-tratamento dos gases de escape, insonorização e 

design de som 
• Sistemas de escape completos , catalisadores, filtros de 

partículas, silenciadores, tubos e coletores para veículos 
de passageiros e comerciais (rodoviários / não 
rodoviários)  

• Responsável pelo desenvolvimento do sistema / 
fornecedor do sistema  

• Serviço logístico completo; fornecimento Just-in-time / 
Just-in-sequence 

 

Fuel Operated Heaters  
• Aquecedores de estacionamento  independentes do 

motor para equipamento de origem de veículos de 
passageiros e comerciais   
 

Special Markets  
• Aquecedores de estacionamento independentes do 

motor (aquecedores a água e ar com 1 a 35 kW de 
potência) para reequipamento, equipamento de série 
pequena e negócio OES de veículos de passageiros, 
veículos comerciais, máquinas agrícolas e de 
construção, embarcações, etc. 

• Adaptação de tipos básicos às necessidades do cliente 
adequada ao mercado e tipo  

• Suporte técnico  nas filiais 
• Rede de serviço / assistência ao cliente  com 13.000 

parceiros de serviço ativos em todo o mundo, dos quais 
2.200 na Alemanha e 9.000 no resto da Europa 

 

Electrical Heaters  
• Aquecedores auxiliares elétricos para veículos (baixa 

tensão,  
250 W até 2.000 W) 

• Aquecedores a água e ar elétricos de alta tensão para  
veículos híbridos, elétricos e a células de combustão  
(até 500 V, até 7 kW) 

 

Air Conditioning 
• Desenvolvimento, produção e venda de sistemas de ar 

condicionado para autocarros com acionamento por 
combustão, bem como elétrico, híbrido ou a células de 
combustão e para veículos especiais 

 
Automotive Controls  
• Desenvolvimento / produção de sistemas eletrónicos 

complexos  
• Segmentos de desempenho :  

o Gestão energética 
o Motormanagement & Powertrain 
o Eletrónica de conforto 
o Aplicações especiais  

 
 

Indicadores do ano financeiro de 2015  
 

 

• Volume de negócios total  4.370,8 milhões € • Investimentos de capital  123,2 milhões € 
• Percentagem do exterior da Alemanha  67,4 % • Total de funcionários 8.611 

 

Public Relations Eberspächer Group Telefone +49 711 939-0250 
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG Telefax +49 711 939-0642 
Eberspächerstraße 24  presse@eberspaecher.com 
73730 Esslingen / ALEMANHA  www.eberspaecher.com 

 


