
Program INA Engine

INA... originální značka Schaeffler
Po desetiletí je INA průkopníkem automobilové 
technologie. S každým modelovým rokem se výrob-
ci vozidel nadále spoléhají na kvalitu, spolehlivost 
a bezkonkurenční inovace u značky INA. Naše venti-
lové rozvody, pohony rozvodů a přídavných agregátů 
a  jednotky nastavení vačkové hřídele maximalizují 
výkon vozidla, zlepšují bezpečnost a vzbuzují důvěru 
mezi výrobci, mechaniky i řidiči. Společnost Schaef-
fler je odborníkem na motory. Proto jsou naše pro-
dukty téměř v každém autě na světě. 

Vzhledem k  tomu, že vozidla jsou technologic-
ky vyspělejší, naši inženýři neustále spolupracují 
s výrobci OEM na identifikaci a vývoji nových opra-
várenských řešení a  služeb, které splňují vyvíjející 
se potřeby automobilového trhu s  náhradními díly. 
Naším cílem je i  nadále poskytovat řešení v  kvalitě 
prvovýroby pro více značek a modelů po celém světě. 

Spolehněte se na společnost Schaeffler v oblasti inovativních řešení, 
díky nimž budou automobily jezdit jako nové. 
Díky svým komplexním řešením motorů, hnacího ústrojí a podvozků je 
společnost Schaeffler předním světovým dodavatelem automobilového 
průmyslu. Společnost Schaeffler je poháněna silným závazkem posky-
tovat kreativní řešení, podporu a nejmodernější technologie i výrobu. 
Společnost Schaeffler si vydobyla své místo jako technický partner 
a dodavatel pro téměř každého výrobce vozidel po celém světě. Špič-
ková kvalita, vynikající technologie a mimořádně inovativní duch tvoří 
základ trvalého úspěchu společnosti.
Společnost Schaeffler Automotive Aftermarket má stejně silnou tradici 
jako systémový inovátor na trhu náhradních dílů, který vyvíjí jedinečné 
produkty a řešení navržená tak, aby poskytovala bezchybný výkon, ne-
překonatelnou životnost a vysokou spokojenost zákazníků. 
Skupina Schaeffler vyvíjí činnost ve více než 50 zemích a na 170 mís-
tech po celém světě a  disponuje sítí výrobních závodů, výzkumných 
a vývojových středisek, obchodních zastoupení, technických kanceláří 
a školicích středisek. S více než 92 000 zaměstnanci po celém světě je 
společnost Schaeffler hrdá na to, že je jednou z největších evropských 
rodinných technologických společností.



INA poskytuje jedinečnou nabídku dílů v kvalitě 
prvovýbavy pro trh s náhradními díly
Výzkum provedený s předními distributory a techniky ukázal, že zákaz-
níci dávají přednost prémiovým produktům od zkušeného výrobce pro 
prvovýbavu. 

INA má respektované a zavedené dodavatelské vztahy se všemi výrobci 
vozidel. Společně navrhujeme a konstruujeme komponenty a systémy 
pro vozidla zítřka.
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Silné pokrytí pro evropské 
aplikace a populární domácí 

a asijská vozidla

Pokrytí pro nejoblíbenější 
evropské a asijské aplikace

Komplexní pokrytí pro evropské 
aplikace. Vyberte dostupné sady 

s vodním čerpadlem
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INA: Globální výrobní síť
Společnost Schaeffler je jedním z předních výrobců 
dílů pro prvovýbavu v oblasti pohonu rozvodů, ven-
tilových rozvodů a pohonů přídavných agregátů. Pod 
značkou INA nabízí společnost Schaeffler širokou 
škálu jednotlivých komponentů i sad s kompletním 
řešením. INA je předním OE partnerem prvovýbavy 
pro různé motorové systémy a  nyní rozšiřuje svou 
nabídku produktů na trhu s náhradními díly.
Jako výrobce pro prvovýbavu je odhodlána přinášet 
stejnou kvalitu a inovativní řešení oprav na automo-
bilový trh s náhradními díly.

INA: Historie a inovace

2005 
Obrácený 
ozubený řetěz 

2011 
MultiAir 

2015 
TMM 

60. léta
Ohromné rozšíření 
výrobního závodu 
na ložiska INA 

1975 
Vahadla 
a nastavovače 
řemenů

1986 
Hydraulické 
napínáky

1946
Založení značky INA 

1990 
OAP a VCT 

1950
Jehlová ložiska INA 
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