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Így kezdődött… 

A FAI 1968 óta egy sikeres autóversenyző csapatból 

nőtte ki magát motoralkatrész , napjainkra pedig már 

egyéb alkatrészek széles kínálatát is gyártó és terjesztő 

vállalattá. 

Ma, a FAI termék-palettája mintegy 35.000 cikkszámot 

és 22 termékcsoportot ölel fel.  

 

A teljes árukészlet 4.000.000  alkatrész !  



Termékskála 

Szíjak, Vezérműtengelyek Tekercs 

Rugó főtengelyek elektromos  

olaj pumpák Motor szelepek  

extrém FAI Áram Diagnózis  

Emelő Szerelvény Emelő 

Tömítés tömítések ’gatorback’  

Termékek raktárról Goodyear  

Hengerfej csavar Hengerfej tömítés 

Hengerfej készlet LDS  

Csonk tömítések Közlemény sport 

Futómű alkatrészek 

Kiegészítő Lengőkar  
Super szett Munkafázis  

Vezérműszíj készlet 
TECDOC Termosztát Vezérműszíj 

Vízpumpák 
 



Termék minőség biztosítás 

Az összes FAI termék megtalálható a TecDoc-ban! 

Futómű alkatrészek 

Tömítések 

Gyújtógyertyák 

Vezérmű alkatrészek 

Vezérműlánc készletek 

Spirálrugók 

Vízpumpák 

Szíjak, feszítők, vezérműszíj szettek (2014 január -)! 



Futómű alkatrész kínálat 

A kínálat 4.500 cikkszámot tartalmaz! 



Hengerfej tömítések, tömítő gyűrűk és 

csavarok 

Komplett megoldás versenyképes árakon! 

40 éves szakmai tapasztalat! 

Angliában  piacvezető 

A legújabb hengerfej tömítés technológia 

Motoralkatrész specialista 

Kifogástalan minőség 

Első osztályú katalógus és készlet 

Kiváló ár/ érték arány 



Vezérmű 

Termékskála Cikkszám (db) 

Vezérműlánc szettek 198 

Szelephimbák 76 

Szívószelepek 99 

Kipufogószelep 118 

Vezérműtengely 115 

Szelepemelők 145 

Szelepvezetők 85 



Vezérműszíj készletek 

A FAI készletek mindent tartalmaznak! 

Papír katalógus –  Európában egyedi 

A legjobb készlet választék a piacon 

Több, mint 190 cikkszám 2.500 beépítési lehetőség 

Elsők a fejlesztésekben 

Gyors növekedés 

Megtérülő befektetés 

A legszélesebb kínálat Európában 

A jövőt a FAI TCK készletek jelentik! 



Spirálrugók 

Tökéletesítve ! 

A legminőségibb német acélból 

A legújabb hideg spirálozó technológia 

350 cikkszám 

2.800 beépítési lehetőség 

Négy fő rugó dizájn 

Különlegesen versenyképes árak! 



FAI Izzítógyertyák 

Lucas minőség ! 

Optimális termékskála 

35 új cikkszám 

404 új beszerelési lehetőség 

„Made in EU” 

Kiemelten versenyképes árak! 



Vízpumpák 

Kivételes prémium minőség ! 

Rendszeresen frissülő katalógus 

Kiváló lefedettség 

1.900 beszerelési lehetőség 

550 cikkszám 

Az utángyártott piac legjobb árai 

2012 kiegészítések elérhetők 

Nincs garanciális probléma! 



Szuper készletek 

Szuper termékskála ! 

Szuper csomagolás 

Szuper ár 

Szuper márka 

Szuper Minőség 



Hajtószíjak, feszítők és készletek 

Termékskála Cikkszám (db) 

Ventilátorszíjak 750 

Vezérműszíjak 550 

Feszítők (eredeti gyári  

csapágyak) 

450 

Vezérműszíj készletek 480 



FAI feszítők – csak eredeti gyári 

csapágyak! 



FAI kábelek 

Új a termékkínálatban! 

150 cikkszám 

2.500 beszerelési opció 

 Személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz 

100% teherbírás tesztelt 

OE minőség 

ISO9002 minősítés 

85% - ban lefedi a piacot 



FAI Üzemanyagcsövek 

A FAI lecseréli az eddig általa 

forgalmazott Goodyear üzemanyagcső 

termékcsoportot saját márkájú 

termékeire. A csövek technikai 

specifikációja nem változik. Az egyetlen 

változatatás, hogy mostantól 15 méter 

hosszúságú lesz minden henger. A 

hengerek ellenálló műanyagból 

készülnek, melyek beleillenek az eddig 

használt állásokba. A hengerek fel 

vannak címkézve és a csöveken jól 

láthatók a feliratok. 

Több funkciójú üzemanyagcsövek, melyek felhasználhatók pozitív 

forgattyúház szellőzés, valamint kibocsátás- szabályozás és más 

csatlakoztatásokhoz. 

  

Felépítés: 

Cső: Fekete ’chemigum’ (NBR) 

Megerősítés: 2-spirál szintetikus 

Borítás: Fekete ’chemigum’ (NBR/ PVC) 

Hőmérséklet tolerancia: -40 °C-tól +110 °C 

SAE specifikációk: SAE J30R7 

  

Ne használja a benzintartályon belül, HS2 gáz, LPG vagy biodiesel. 

 



Lucas glow plugs 

Megjelent az új 2013-as katalógus! 

15 új cikkszám 

Prémium Minőség 

„Made in EU” 

‘0’ garanciális probléma 

Versenyképes árak! 

Jól ismert márkanév 

Mágnestekercsek, tárcsák, befecskendezők és pumpák 



FAI  kompetenciák 

Családi tulajdonban lévő vállalkozás  

„Nyitott ajtó”-irányelv 

Több , mint 40 éve a piacon 

OE minőségi színvonal 

Ágazatvezető termékskála 

Legszélesebb kínálat 

Teljes európai és ázsiai autó lefedettség 

Első a fejlesztések terén 

Versenyképes és rugalmas árazás 

Első osztályú katalógusok 

Kiváló készletezés (92% kiszolgálás) 

Minimális számú garanciális probléma ( > 0,3%) 

Megnyerő csomagolás 

Export 84 országba 

FAI Club – Ügyfél Információs Központ 

TECDOC preferált partner 

Vezérműlánc készletek – első papír katalógus 

az EU- ban 

Középpontban a vevők! 

Hiteles és hűséges partner 



Ami az úton van…az a könyvben van! 

A legjobb szakmai katalógusok 



Marketing 



FAI = One Stop Shop 

ONE 

SHOP 


