
 
 

Концерн BASF відзначений нагородою як один із 

найбільш інноваційних постачальників для 

автомобілебудівної галузі 

Концерн BASF одержав нагороду «AutomotiveINNOVATIONS 

Award – 2016» як найбільш інноваційний постачальник 

продукції для автомобілебудування в номінації «шасі, кузов та 

екстер'єр». Одна з інновацій, що послужила підставою для 

такого рішення журі, полягала у створенні першої у світі 

конструкції верхньої опори з підшипником і корпусом, 

виготовленими із пластику. Церемонія нагородження 

лауреатів відбулася 27 квітня 2016 року в офісі компанії 

PricewaterhouseCoopers AG (PwC) у м. Франкфурті. 

Премія «AutomotiveINNOVATIONS Award», засновниками якої 

є PwC і Центр автомобілебудівного менеджменту (CAM), 

входить до числа найпрестижніших галузевих нагород. 

Починаючи з 2014 р., вона щороку вручається в декількох 

номінаціях тим виробникам обладнання та постачальникам 

продукції для автомобілебудування, які добилися найбільших 

успіхів у сфері розробки та впровадження інновацій. 

 

BASF – провідний постачальник для автомобілебудівної галузі 

 

Автомобілебудівні компанії утворюють одну із ключових груп замовників 

продукції BASF. У 2015 році оборот BASF у цьому сегменті ринку досяг 

10,2 млрд євро, що становить близько 14 відсотків від загального обсягу 

продажів Групи BASF. Фахівці BASF займаються розробкою та поставкою 

функціональних матеріалів і рішень, що сприяють підвищенню  
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ефективності в процесі виробництва автомобілів, а також зменшенню їх 

впливу на навколишнє середовище (незалежно від типу силових 

агрегатів, що використовуються). Асортимент продукції BASF включає 

конструкційні пластики, поліуретанові та спеціальні пінопласти, 

покриття, пігменти, каталізатори, паливні присадки, охолодні та 

гальмові рідини, матеріали для акумуляторних батарей тощо. Такий 

широкий діапазон найменувань продуктів дозволяє концерну BASF 

утримувати позиції провідного світового постачальника хімічної 

продукції для автомобілебудівної галузі. BASF тісно взаємодіє з 

компаніями-замовниками по всьому світу через мережу своїх підрозділів 

у Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Африці, Північній і 

Південній Америці. З докладнішою інформацією про рішення BASF для 

автомобілебудування можна ознайомитися в мережі Інтернет за 

адресою: www.automotive.basf.com. 

http://www.automotive.basf.com/

