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S C U R T Ă   P R E Z E N T A R E  

 

GRUPUL EBERSPAECHER 
 

 

  PRODUSE ŞI SERVICII PENTRU INDUSTRIA  
  DE AUTOMOBILE 

 
 Grup internațional cu aproximativ 10.600 de angajați (circa 

900 de ingineri / experţi pentru cercetarea fundamentală, 
dezvoltare de produse şi de sisteme) în 80 de locații din 28 
de țări din întreaga lume. 

 
    Profit obținut în 2021 – profit net de aprox. 2,3 miliarde de 

euro (fără elemente tranzitorii), profit brut de aprox. 6,0 
miliarde de euro; profit obținut în afara țării 83,7 %. 

 
 Fondată în anul 1865 – 100% companie de familie 
 
 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 Divizii 
 Purem by Eberspächer (Specializați în tehnologii de 

evacuare și soluții acustice) 
 Climate Control Systems (Managementul soluțiilor termice 

pentru toate tipurile de autovehicule) 
 Automotive Controls (Expertiză în electronică pentru: 

aplicații din domeniul automotive, distribuția sigura a 
energiei electrice în autovehicul și sisteme de management 
al bateriilor) 
 
Arie nouă de business 

      Hydrogen Mobility (aplicații mobile și staționare bazate pe 
pile de combustie) 

 
 Mai mult de 40 de fabrici de producție în întreaga lume 

(inclusiv unităţi de asamblare la faţa locului): 
  
     Tehnologii de eșapare: în Germania, Franţa, Marea 

Britanie, Italia, Olanda, Austria, România, Portugalia, Rusia, 
Suedia, Repulica Cehᾰ, Republica Slovacᾰ, Africa de Sud, 
Mexic, 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, Franţa, Polonia, 
Brazilia, China, India, Mexic şi SUA 

 Sisteme electronice pentru autovehicule în Germania, 
China, Canada și România 
Hydrogen Mobility: SUA 

 
• Sustenabilitate 2021 

3 arii de activitate: Amprenta Verde, Oameni, Inovație. 
21% mai puține emisii de CO2 provenite din producție (t 
CO2/ CO2e comparat cu anul 2020); folosirea energiei verzi 
în 21% din unitățile de producție  
Obiectiv: producție neutră din punct de vedere al emisiilor 
de CO2 până în 2030. 

 
 Certificare a calităţii conform IATF 16949, ISO 9001 
 Certificare de mediu conform ISO 14001 

Securitatea informațiilor conform ISO 27001 și TISAX® 

Mai multe detalii în Raportul nostru de sustenabilitate 

 
         PUREM BY EBERSPÄCHER 
 

• Post-tratarea gazelor de evacuare, izolare fonică şi 
design de sunet 

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

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

just-in-sequence 
• Tratarea gazelor de evacuare la motoarele cu hidrogen. 
 
        CLIMATE CONTROL SYSTEMS 
 

        Fuel Operated Heaters 
• Sisteme de încălzire independente de motor pentru 

echiparea originală a autoturismelor şi a autovehiculelor 
utilitare 
 

        Special Markets 
• Competenţa sistemului pentru soluţiile de control al 

climatizării: consultanţă, dezvoltare, aplicare şi vânzări 
de pre-încălzitoare independente de motor, sisteme de 
climatizare pentru motoarele de rulare sau staţionare 
pentru piaţa aftermarket, serii mici şi OES/Service original 
de echipamente  

• pentru utilizarea în autoturisme (OES sau aftermarket), 
vehicule comerciale, autobuze mici/mijlocii, maşini de 
construcţii, maşini agricole şi forestiere, bărci, vehicule de 
agrement, ambulanţe şi vehicule cu destinaţie special 

• Serviciu Global şi suport tehnic 
 

        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) 
 

        Autobuze si autocare 
• Management termic complet: consultanţă, dezvoltare, 

producţie şi vînzări de sisteme de aer condiţionat şi 
încălzire pentru autobuze si autocare cu combustie 
precum şi pentru acţionare electrică, hibridă sau cu 
combustibil şi pentru tipuri speciale (de exemplu 
autobuze în aeroport)  

• Sisteme Clean Air pentru autobuze (inactivarea 
virusurilor) 

• Reţeaua globală de producţie, partener şi reţeaua de 
servicii 
 

        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 
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