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 automóvel internacional, com o
nosso próprio centro de I&D e laboratório de testes.
Especializados em hidráulica de embraiagem e travagem,

desenvolvemos, entre outros, a nossa própria fórmula de
borrachas para conseguirmos atingir com total exactidão
as especificações técnicas e requerimentos dos respectivos componentes do veículo. A nossa gama de peças
de reposição para veículos ligeiros é composta por mais
de 7.000 componentes de embraiagem e travagem para
cerca de 28.000 modelos de veículos – todos com a
melhor qualidade OEM.

Com esta gama cobrimos 95% de todos os tipos de veículos
Europeus, sendo a gama constantemente aumentada. Para
modelos lançados recentemente, disponibilizamos as peças
de reposição num prazo de apenas 12 meses.
Sabendo que só estará satisfeito quando os seus clientes
também estiverem, criámos um serviço capaz de responder
a todos os requisitos do mercado de peças de reposição:
aconselhamento especializado, disponibilização de toda

VALOR ACRESCENTADO SUSTENTÁVEL

Sistemas de Travagem
Sistemas de Embraiagem

Como fabricante líder de equipamento original, empenhamo-nos constantemente em inovar para melhorar
os nossos produtos – também para benefício do nosso meio ambiente. Disponibilizamos por isso pinças de
travão reconstruídas na nossa própria fábrica – com os
padrões de qualidade elevados que são esperados de um
fabricante líder em OE. Garantido. Uma alternativa económica permitindo uma reparação de elevada qualidade
em coerência com o valor do veículo. Valor acrescentado
para si, seus clientes e para os nossos.

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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