FTE automotive – Innovation drives

A PRIMEIRA ESCOLHA MUNDIAL
COMPONENTES DE EMBRAIAGEM E TRAVAGEM DO FRABICANTE OE

A PRIMEIRA ESCOLHA DOS CONSTRUTORES É A FTE.
QUAL É A SUA?
Para ser um líder de mercado global é necessário uma
excelente relação com os clientes, baseada em performance sustentável. Com os nossos sistemas hidráulicos
de actuação de embraiagens, temos orgulho em termos
conseguido. A engenharia Alemã tornou-nos no parceiro
preferido da indústria de veículos pesados internacional, desenvolvendo soluções eficientes e orientadas ao
futuro. Um excelente exemplo disso é o nosso actuador
electro-hidráulico CP1 com actuação de acordo com a
solicitação para aplicações de elevada dinâmica.

FTE automotive é também a mais inovadora no desenvolvimento de materiais, tais como as formulações de
borracha de propriedades ajustadas com precisão para
as especificações técnicas e requisitos dos componentes
dos respectivos veículos. Os nossos parceiros do mercado
de peças de reposição para veículos pesados também
beneficiam deste know-how OEM. A nossa vasta gama
com mais de 2.500 produtos que cobrem mais de 5.000
modelos inclui peças para a generalidade de camiões ou
maquinaria. Peças de reposição de qualidade OEM são

especialmente recomendadas para veículos comerciais,
cujos travões e sistemas de embraiagem são sujeitos
a utilização intensiva com uma frequência diária. Para
garantir estes elevados padrões de qualidade, os nossos
componentes de travagem e embraiagem são submetidos aos testes mais intensos de certificação, em condições
reais de funcionamento. Sabendo que só estará satisfeito
quando os seus clientes também estiverem, criámos um
serviço capaz de responder a todos os requisitos do mer-

TECNOLOGIA INTELIGENTE DA FTE
AUTOMOTIVE

Sistemas de Travagem
Sistemas de Embraiagem

Os sensores FTE de última geração são extremamente fiáveis e funcionam dentro das tolerâncias mais exigentes. Com
máxima durabilidade e mínimo espaço necessário, são também amigos do ambiente, sendo que a hidráulica e sistemas
de transmissão apoiados por sensores optimizam tanto o binário como o consumo de combustível, reduzindo assim as emissões. Sensores integrados directamente no sistema hidráulico
de embraiagem tornam os interruptores mecânicos e sensores
angulares redundantes. Esta solução permite obter informação bastante mais precisa, sendo em simultâneo uma solução
económica e ecológica. Um período de vida longo bem como
uma excelente capacidade de reciclagem contribuem para
que seja ainda mais amigo do ambiente.

cado de peças de reposição: aconselhamento especializado, disponibilização de toda a informação referente a
novidades da gama, portfólio e disponibilidade via TecCom,
acções de formação técnica e comercial, linha telefónica de
apoio técnico e entregas urgentes em 24/48 horas.
Faça a sua escolha como os construtores de veículos fizeram e aumente a satisfação dos seus clientes com peças de reposição da FTE automotive.

Fábricas
Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Alemanha)
Prešov (Eslováquia)
Podbořany (República Checa)
Auburn Hills (Estados Unidos)
Puebla (México)
Mauá (Brasil)
Taicang (República Popular da China)

Centros de Investigação & Desenvolvimento
Ebern (Alemanha)
Auburn Hills (Estados Unidos)
Mauá (Brasil)
Taicang (República Popular da China)

Centros Aftermarket
Alemanha
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

Estados Unidos
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

França
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431
aftermarket.france@fte.de

Brasil
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de

Joint Ventures
Prešov (Eslováquia)
Hangzhou (República Popular da China)

FTE automotive – líder de Mercado global em sistemas
hidráulicos de actuação de embraiagens
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