
STABILUS jest od dziesięcioleci dostawcą sprężyn gazowych 
dla branży pojazdów użytkowych. Jakość i funkcjonalność 
OE są dla firmy Stabilus podstawowym warunkiem 
pomyślnej współpracy z partnerami handlowymi. Dzięki 
silnemu skupieniu się na wymaganiach i potrzebach rynku 
posprzedażnego firma Stabilus jest interesującym partnerem 
dla dystrybutorów i biznesu aftersales. Jako dostawca 
premium, producent oryginalnych części firma osiągnęła 
wysoki stopień penetracji rynku i zdobyła pozycję dostawcy 
premium w ramach rynku posprzedażnego.

SPRĘŻYNY GAZOWE I TŁUMIKI HYDRAULICZNE 
Z FIRMY STABILUS

Pojęcia „sprężyna gazowa” i „Stabilus” na przestrzeni dekad często były wy-
mawiane jednym tchem w tym samym znaczeniu. Stabilus rozwija indywi-
dualne rozwiązania dla każdej aplikacji w ścisłej współpracy z producentami 
pojazdów, aby zapewnić komfortowe otwieranie i  zamykanie każdej maski 
samochodu i  tylnej klapy. Dodatkowo Stabilus oferuje amortyzatory moto-
cyklowe, tłumiki wibracji lub sprężyny gazowe foteli i regulacji oprać foteli.

A zatem nie dziwi, iż firma Stabilus jest producentem oryginalnych części dla 
praktycznie każdego auta i pojazdu użytkowego na całym świecie.

W ujęciu całościowym Stabilus na rynku części zamiennych oferuje asorty-
ment ponad 2 000 wariantów produktów do samochodów ciężarowych, 
przyczep i  autobusów i  jest to praktycznie najobszerniejsze portfolio. Pro-
dukty tej firmy spełniają najwyższe wymagania jakościowe branży pojazdów 
użytkowych i są produkowane samodzielnie przez Stabilus. Przesłaniem pro-
ducenta jest zaoferowanie tego programu rynkowi posprzedażnemu przy 
zachowaniu najlepszej jakości produktów i parametrów, jak również wysokiej 
dostępności i uczciwych cen rynkowych. 

Sprężyny gazowe zajmują pewną niszę w  ramach rynku posprzedażnego. 
Zwykle nie mamy świadomości, iż sprężyny gazowe zawdzięczają swoje wła-
ściwości ładunkowi gazu wypełniającemu cylinder. Ten gaz ucieka powoli 
wraz z upływem lat, aż klapa nie może być poprawnie utrzymywana w po-
zycji otwartej. Sprężyny gazowe podlegają naturalnemu zużyciu i muszą być 
wymieniane raz, a  nawet dwa razy, w  ciągu okresu użytkowania pojazdu. 
W związku z tym są one interesującym produktem z perspektywy rynku po-
sprzedażnego. Ta grupa produktów jest niedoceniania, i albo konkurenci na 
rynku części zamiennych staną się mocniejsi, albo warsztaty będą zmuszone 
do wykorzystywania kanałów OE.

STABILUS przedstawia się

Firma Stabilus została założona w 1934 roku i  zajmowała się produkcją wy-
miennych stabilizatorów do pojazdów użytkowych. W 1962 roku w Koblencji 
stała się pierwszym producentem na świecie wytwarzającym sprężyny gazo-
we w standardzie. Od tamtej pory rola pioniera była ciągle rozwijana. Dzisiaj 
Stabilus jest wiodącym producentem sprężyn gazowych, amortyzatorów 
i  elektromechanicznych napędów wrzecionowych w  kompletnym zakresie 
aplikacji, w wyjątkowo szerokim asortymencie produktów i z roczną produk-
cją rzędu 140 milionów części. 

Firma posiada oddziały na całym świecie i  jest zdywersyfikowana. Ze swo-
imi 17 lokalizacjami produkcji i sprzedaży oraz serwisu na całym świecie jest 
zawsze blisko swoich klientów i zajmuje się głównie produkcją na rynek i dla 
rynku. Stabilus jest firma niezależną, notowaną na Niemieckiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych we Frankfurcie.


