Komerční prezentace

Svíčky BERU, ty já beru®
V roce 2012 oslaví firma BERU sté výročí svého založení a působení na mezinárodních trzích
v dodávkách jak pro sériovou výrobu dopravní techniky, tak pro oblast náhradní spotřeby
(aftermarket).
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že jste se na českém a slovenském
trhu doposud se značkou BERU až
tak často nesetkali.
Na jedné straně věta „Dobře, že jste se doposud nesetkali se značkou BERU“ znamená,

spektive postgaranční reklamace a výměny
těchto součástek.
Proto je nejlepší reklamou pro spolehlivost
výrobku skutečnost, že se zákazník neozývá
se svými problémy a často ani neví, nebo
nezná konkrétní značku výrobce. Rovněž

pozadí, a to v porovnání s reklamními kampaněmi firem Bosch, NKG, Champion, Brisk,
Denso apod.
Přestože firma IHR Autodíly po roce 1990
znovu obnovila v rámci zastoupení prestiž
značky BERU na našich trzích a svíčka typu

(přestože již máte řadu výrobků BERU přímo
zabudovanou ve své dopravní technice od
výrobce automobilů, například žhavicí a zapalovací svíčky, kabely a jejich koncovky,
zapalovací trafa a konzoly, kondenzátory
a zapalovací cívky, víčka a palce rozdělovačů, antény, magnety, senzory, viskospojky
a ventilátory, lambda sondy, senzory kontroly tlaku pneumatik a řadu dalších výrobků), že jste na rozdíl od jiných výrobců
této techniky nemuseli řešit garanční, re-

z tohoto důvodu věří mezinárodní automobilový průmysl značce BERU, kterou díky její
spolehlivosti a kvalitě v prvomontáži upřednostňuje.
Na druhé straně výraz „špatně“, znamená
reálnou skutečnost, že tato kvalitativně vysoko hodnocená značka u Mercedesu, BMW,
Audi, koncernu VW (VW, Škoda, Seat), PSA,
Fiat a řady dalších výrobců automobilů, díky
vysoké kvalitě a spolehlivosti zůstávala na
našem trhu doposud skromně v reklamním

BERU ULTRA X získala mimořádné ocenění
na mezinárodním veletrhu Autotec Prix
1998 v Brně, zůstávala značka BERU na trhu
neviditelná.
Důležitá je však skutečnost, že se u nás portfolio spokojených uživatelů značky BERU
v posledním období stále rozšiřuje, a to
nejen díky vlastní kvalitě výrobků a ceně,
ale i s ohledem na možnosti odstranění
kvalitativních a technických problémů ostatních značkových firem na našem trhu.
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Od ledna 2010 změnila firma svůj název na
BorgWarner BERU System GmbH. Tato změna
má přímou souvislost s kapitálovým podílem
firmy BorgWarner (USA) v BERU. Z uzavřené
rodinné firmy se stal v průběhu let pojem
v oblasti zapalovací a žhavicí techniky. Urychlení dalšího technického vývoje, zejména ve
směru senzoriky, nastalo po začlenění fy
BERU do skupiny BorgWarner, současně
i díky částečnému obchodování akciemi
BERU na finančních trzích. Úzká spolupráce
s výrobci motorů zajistila řešení řady problémů zapalování a žhavení souvisejících jak
s požadavky na vyšší výkony motorů při
současném snížení spotřeby pohonných
hmot, tak i se snížením hodnot emisí. Firmě
BERU se podařilo proniknout s dodávkami
žhavicí techniky jako jedinému světovému
výrobci na dosud uzavřený japonský trh
a dále i vyřešit problém použití prvních vznětových motorů v letecké technice.
Kromě výše uvedeného připomeňme i další
vývoj a výrobu nových generací zapalovacích cívek, modulů zapalování, stejně tak

jako zapalovacích kabelů a senzorů pro OBD
systém. Současní výrobci automobilové
a dopravní techniky tak plně využívají dodavatelského sortimentu firmy. Kromě do-

pravní techniky se výrobky BERU uplatňují
i v průmyslové oblasti – senzory a speciální
zapalovací elektrody.
Foto a podklady: Karel Horejš, IHR Autodíly
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Založení firmy pány Behrem a Ruprechtem – zkratka BERU, pro výrobu požárních
hlásičů, telefonů a elektromateriálu s pozdějším výhradním zaměřením na výrobu
zapalovací techniky pro automobily
První sériová výroba zapalovací svíčky s tangenciálně umístěnou elektrodou pro
vozy Mercedes-Benz a Horch
Světový patent první čtyřelektrodové odrušené svíčky s vodotěsným kabelem
zapalování pro vozy Mercedes-Benz
Patentování a zavedení výroby jednoplášťové žhavicí svíčky, která nahrazuje starší
typ svíčky se spirálovou elektrodou
Patentování a zavedení do sériové dvouplášťové žhavicí svíčky (systém GV)
Patentování a zavedení do sériové výroby svíček typu GN (předžhavení, žhavení
a dožhavování)
Patentování a zavedení do výroby nové generace univerzálních zapalovacích
svíček řady ULTRA X
Patentování TSS (Tyre System Sensor) – elektronická kontrola tlaku pneumatik
Patentování ISS – Instant Start System a nové generace žhavicích svíček typu GE
(předžhavení, žhavení, mezižhavení a dožhavování)
Představení nového typu žhavicí svíčky budoucnosti se schopností snímání údajů
o průběhu spalování paliva ve válci, GSS s následným patentováním tohoto typu
Zavedení zapalovacích svíček ULTRA X Platinum
Zavedení zapalovacích svíček ULTRA Titan v řadě technických provedení
jednobodového a vícebodového zapalování a řada dalších
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