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Vaden w ofercie Inter Cars  
 
Czołowy producent sprężarek oraz części do ich napraw, firma Vaden Original, 
systematycznie rozszerza działalność na europejskich rynkach. W Polsce oficjalnym 
dystrybutorem marki jest Inter Cars. 
 
Produkty Vaden Original w ofercie Inter Cars po raz pierwszy znalazły się w listopadzie 2016 
roku. Od tamtej pory liczba indeksów, które można znaleźć w Katalogu stale się zwiększa, 
poszerza się także asortyment części do napraw sprężarek powietrza, nowych sprężarek, ale 
również wielu innych produktów do samochodów ciężarowych. Dzięki szerokiej ofercie 
produktowej oraz narzędziom do identyfikacji części regeneracja sprężarki nie powinna już 
stanowić większego problemu. 
 
Vaden Original to marka znana na wielu europejskich rynkach. Wysoka jakość wykonywanych 
produktów oraz stałe poszerzanie asortymentu sprawiają, że firma z powodzeniem podbija 
kolejne rynki, ale i poszerza własną gamę produktów wytwarzając wysokiej klasy produkty  
i półprodukty dla przemysłu motoryzacyjnego. Vaden posiada własną linię produkcyjną,  
a zakres jej działalności jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. projektowanie, dział badawczo- 
-rozwojowy, a także formowanie wtryskowe wyrobów z aluminium i tworzyw sztucznych. 
Firma specjalizuje się w technice odlewania ciśnieniowego, wytłaczaniu oraz obróbce 
mechanicznej przy użyciu zaawansowanych technologii. 
 
Marka prowadzi działalność zgodną z ogólnie uznanymi w przemyśle samochodowym 
normami systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949:2009. Posiada również certyfikaty 
kontroli jakości TS EN ISO 9001:2008. Wszystko to sprawia, że produkty Vaden cechuje wysoka 
jakość, niezawodność i trwałość, a sama firma zawsze stara się odpowiadać na potrzeby  
i wymagania swoich klientów na całym świecie. 
 
Przykładowe indeksy produkowane w tej technologii w aktualnej ofercie Inter Cars:  
1400 010 002 – Kompresor sprężonego powietrza 
14 01 60 – Głowica kompresora 
1400 010 650 – Płyta pośrednia głowicy kompresora 
1400 010 100 – Zestaw naprawczy kompresora 
7000 881 100 – Tłok kompletny kompresora 
881 200 – Pierścienie kompresora 
7300 880 002 – Korbowód kompresora 
7200 882 003 – Wał korbowy kompresora 
14 01 12 – Pokrywa wału kompresora 
7600 880 004 – Koło napędowe kompresora 
 
W ofercie Inter Cars znaleźć można wszystkie niezbędne części do napraw sprężarek 
powietrza, nowe sprężarki, a także inne części do samochodów ciężarowych produkowane 
pod marką Vaden. 


