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NRF, TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER Z PEŁNĄ 
OFERTĄ PRODUKTOWĄ DLA POJAZDÓW MAN >
NRF jest liderem w projektowaniu i produkowaniu elementów układów chłodzenia. 4 fabryki w 

Europie oraz 5 w Azji produkuje dla O.E jak i niezależnego rynku części zamiennych. Własny dział 

R&D pracuje codziennie, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę zgodnie z najnowszymi 

standardami (np. emisje spalin).

Test drgań >

Test ciśnienia i szczelności  >

Kontrola jakości  >

O nas >
Od 1927 NRF jest wiodącym producentem i dostawcą układów 
chłodzenia i klimatyzacji dla rynku części samochodowych, 
przemysłowych i sektora morskiego. NRF posiada w asortymencie 
ponad 8000 produktów. NRF posiada 9 fabryk na całym świecie 
i własne zaplecze badawczo-rozwojowe.

Sprawia to, że NRF jest w stanie produkować chłodnice zgodne 
ze specyjikacją O.E w konkurencyjnych cenach. Z 12 strategicznie 
rozlokowanych magazynów NRF ma silną globalną sieć dystrybucji. 
NRF e-commerce oferuje szybki i łatwy dostęp do katalogu 
elektronicznego 24/7

NRF udoskonala produkty dla EURO6 >
NRF jest napędzany przez innowacje ekologiczne i ma unikalną gamę 
produktów dla gamy EURO 6. Regulacja Euro 6 wprowadza produkcję 
chłodnic na zupełnie nowy poziom, ponieważ ciśnienie robocze dla 
Euro 6 to 4bary, w porównaniu z 1,25bara dla norm Euro 4 oraz Euro 
5. NRF jako producent i dostawca chłodnic dla pojazdów z Euro 6 jest 
liderem niezależnego rynku części zamiennych. 

Chłodnice cieczy NRF to:
•  Własna produkcja
•  Wysokej jakości surowce, aby zapewnić wysoką jakość 

 produktu końcowego
•  Plastikowe zbiorniki wytwarzane z materiałów nieprzetwarzanych
•  Najwyższej jakości uszczelki silikonowe
•  100% testy szczelnościowe przy użyciu zautomatyzowanego 

sprzętu do badań szczelności Nolek
•  Wymiana ciepła odpowiada specyfi kacjom O.E.
•  Tesowane w tunelu aerodynamicznym w jednostce badawczej NRF

Oferta chłodnic dla pojazdów MAN >
NRF produkuje chłodnice dla najnowszych pojazdów marki MAN, ta-
kich jak: TGA, TGX, TGS, TGM i TGL. W ostatnim czasie wdrożono 
pięć nowych produktów dla tych ciężarówek. Numery produktów to: 
NRF50588, NRF50589, NRF58277, NRF58278, NRF58279. Trzy z 
wymienionych chłodnic są kompletnymi wyrobami z ramą oraz zbior-
nikiem wyrównawczym:

Chłodzenie silnika:
•  Chłodnice cieczy
•  Chłodnice powietrza
•  Chłodnice oleju
•  Sprzęgła wiskotyczne
•  Koła sprzęgieł wiskotycznych
•  Chłodnice zaworów EGR
•  Uszczelki

Klimatyzacja:
•  Skraplacze
•  Kompresory
•  Parowniki
•  Nagrzewnice
•  Osuszacze
•  Dmuchawy wnętrza
•  Zawory rozprężne


