
Programul INA pentru motoare

INA... marca originală Schaeffler
De zeci de ani, INA este pionierul tehnologiei auto. 
An de an, producătorii auto își păstrează încrederea 
în calitatea, fiabilitatea și inovația de neegalat ale 
INA. Sistemele noastre de comandă a supapelor, sis-
temele primare și de transmisie auxialiară frontală 
precum și cele de fazare ale arborilor cu came extind 
la maxim performanța autovehiculului, îmbunătățesc 
siguranța și insuflă încredere în rândul producători-
lor, mecanicilor și șoferilor deopotrivă. Schaeffler 
este expertul în motoare. De aceea, produsele noas-
tre se regăsesc în fiecare mașină din lume. 

Pe măsură ce autovehiculele sunt tot mai avansate, 
inginerii noștri lucrează continuu cu producătorii OE 
pentru a identifica și dezvolta noi soluții de reparații 
și servicii care să satisfacă nevoile în continuă evolu-
ție ale pieței pieselor de schimb. Scopul nostru este 
de a continua să oferim soluții de calitate OE pentru o 

gamă diversă de mărci și modele din întreaga lume. Contați pe Schaeffler 
pentru soluții inovatoare care fac mașinile să funcționeze ca noi. 
Cu soluțiile complete pentru motoare, propulsie și șasiu, Schaeffler este 
un furnizor global de top pentru industria auto. Compania Schaeffler 
este animată de un angajament puternic de a oferi soluții creative, spri-
jin dar și tehnologie și producție de ultimă generație. Schaeffler și-a 
câștigat statutul de partener de proiectare și furnizor pentru aproape 
fiecare producător de echipare originală din lume. Calitatea de top, teh-
nologia remarcabilă și spiritul inovator excepțional stau la baza succe-
sului continuu al companiei.
Divizia post-vânzare Schaeffler Automotive Aftermarket are o moștenire 
la fel de puternică din poziția de inovator de sisteme pe piața pieselor 
de schimb, dezvoltând produse și soluții unice proiectate pentru a oferi 
performanțe ireproșabile, durabilitate imbatabilă și satisfacție sporită 
în rândul clienților. 
Cu operațiuni în 170 de locații din 50 de țări, Schaeffler are o rețea 
mondială de puncte de producție, centre de cercetare și dezvoltare, 
companii de vânzări, birouri de proiectare și centre de formare. Cu pes-
te 92.000 de angajați în întreaga lume, Schaeffler este mândră să fie 
una dintre cele mai mari companii de familie în domeniul tehnologiei.
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INA dispune de o ofertă unică, proiectată la standarde OE 
pentru piața pieselor de schimb
Cercetările efectuate cu distribuitori și tehnicieni de top au arătat că 
preferințele clienților se îndreaptă către produsele premium ale produ-
cătorilor OE cu experiență. 

În materie de aprovizionare, INA a clădit o relație solidă și demnă de 
respect cu toți producătorii OE. Împreună, proiectăm și construim com-
ponentele și sistemele pentru autovehiculele de mâine.
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eExperiență în motoare

Acoperire considerabilă 
pentru autovehicule europene 

și asiatice.

Acoperire pentru cele mai 
populare autovehicule europene 

și asiatice.

Acoperire vastă pentru 
autovehicule europene. Anumite 
seturi conțin și pompa de apă.

Peste 800 de componente 
individuale disponibile, inclusiv 
sisteme de fazare a arborilor cu 

came (VCTs).

Sistem de fazare a 
arborelui cu came 

Sisteme de 
distribuție 

cu lanț 

Rolă alternator 
unisens (OAP) 

INA: O rețea globală de producție
Schaeffler este unul dintre cei mai importanți produ-
cători OE de componente pentru distribuție, pentru 
sistemele de comandă a supapelor și pentru unita-
tea de transmisie auxiliară frontală. Sub brandul 
INA, Schaeffler oferă o gamă largă de componente 
individuale, precum și seturi complete. INA este un 
partener OE de top pentru diferite motorizări, iar 
acum își extinde oferta de produse pe piața pieselor 
de schimb. În calitate de producător OE, ne angajăm 
să aducem aceeași calitate și soluții inovatoare de 
reparații pe piața pieselor de schimb auto.

INA: Istorie și inovație

2005 
Lanțul cu dinți 
inversați 

2011 
MultiAir 

2015 
TMM 

1960S 
Extinderea 
fabricii de 
rulmenți INA 

1975 
Culbutori și 
elemente de 
reglare a jocului 

1986 
Întinzătoare 
hidraulice 

1946
Anul fondării INA 

1990 
OAP & VCT 

1950
Rulmenți cu ace INA 
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