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UFI Filters tworzy nową jednostkę biznesową ds. zarządzania termicznego  

 
▪ Pełne zaangażowanie UFI Filters w proces przemian na rynku motoryzacyjnym ukierunkowanych na 

elektryfikację pojazdów  

▪ Plany dalszego rozwoju siedmiu linii produktów do zarządzania termicznego przeznaczonych do 

wszystkich typów pojazdów 

▪ Specjalny zespół badawczy w Centrum Innowacji UFI we Włoszech 

 

Nogarole Rocca, 16 maja 2022 – UFI Filters, wiodąca firma w dziedzinie technologii filtracji i produkcji 

wymienników ciepła do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych, ogłasza dalszą ekspansję 

biznesową, tworząc nową jednostkę specjalizującą się w systemach zarządzania termicznego. 

Oddział Thermal Management Business Unit (TBU) będzie elastyczny i niezależny pod względem 

operacyjnym, a także będzie współpracować z wyspecjalizowanym zespołem badawczo-rozwojowym w 

Centrum Innowacji UFI w miejscowości Ala w Trydencie we Włoszech. 

Utworzenie nowej jednostki UFI Filters pokazuje zaangażowanie firmy w proces przemian w przemyśle 

motoryzacyjnym ukierunkowanych na elektryfikację pojazdów. Jej zadaniem jest systematyczne wdrażanie 

kolejnych innowacji technologicznych, aby sprostać wysokim wymaganiom rynku. 

Jednostką biznesową ds. zarządzania termicznego pokieruje Ivano Cordioli, absolwent wydziału inżynierii 

mechanicznej i magister EMBA. Posiada on 15-letnie doświadczenie w Grupie i awansował w jej strukturach 

od inżyniera projektu do dyrektora ds. rozwoju. 

Rinaldo Facchini, CEO UFI Filters Group, komentuje: „Ciągły rozwój w zakresie elektryfikacji skłonił nas 

do większego skupienia się na tym segmencie rynku i utworzenia własnego zespołu zajmującego się jednym 

z kluczowych elementów tego typu pojazdów, jakim jest zarządzanie termiczne. Zadanie to powierzam 

Ivanowi Cordioli, który ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu przez UFI Filters innowacyjnych 

rozwiązań na pierwszy montaż". 

Grupa UFI Filters jest obecna w sektorze samochodowych wymienników ciepła od 2010 r. Dzięki stałym 

inwestycjom wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji aluminiowych wymienników ciepła 

wytwarzanych w procesie lutowania próżniowego i chłodzonych wodą. Oferowane przez nią 

rozwiązania są bezpieczne, wytrzymałe i wydajne. 

Obecnie Grupa UFI dostarcza 7 linii produktów do zarządzania termicznego przeznaczonych do 

wszystkich typów pojazdów. Wśród nich znajdują się zaawansowane technologicznie: chłodnice oleju 
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silnikowego, niezależne lub zintegrowane z modułem olejowym (do pojazdów spalinowych); chłodnice oleju 

przekładniowego i skraplacze chłodzone płynem (do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych); 

chłodnice akumulatora, podgrzewacze płynu chłodzącego i zawory przepływu płynu chłodzącego (do 

pojazdów hybrydowych i elektrycznych), wymienniki ciepła do elektrycznego napędu osi, w formie 

pojedynczych elementów lub kompletnego modułu. Produkty te pokazują pełne spektrum nowoczesnych 

rozwiązań oferowanych przez Grupę. 

„Jestem dumny z powierzonego mi zadania” – komentuje Ivano Cordioli, Thermal Management Business 

Unit Director. – „Nowa jednostka biznesowa będzie współpracować z wyspecjalizowanym i wszechstronnym 

zespołem naszego Centrum Innowacji w celu rozwijania technologii dla mobilności przyszłości. Jestem 

przekonany, że ta wysoko wykwalifikowana grupa będzie miała duży wkład w badania i innowacje, a także w 

rozwój naszej działalności i zapewni oddziałowi impuls do ciągłego wzrostu”. 

 

UFI Filters: 

Założona w 1971 roku, firma UFI Filters jest światowym liderem w dziedzinie technologii filtracji i zarządzania termicznego. Obsługuje 

ona wiele sektorów – począwszy od motoryzacyjnego, lotniczego i morskiego, po specjalistyczne zastosowania przemysłowe i 

hydrauliczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, produkty i wiedza UFI są wykorzystywane niemal we wszystkich rodzajach 

pojazdów, od Ferrari i innych czołowych zespołów F1, po statek kosmiczny europejskiej misji ExoMars. 

UFI dostarcza szeroką gamę filtrów powietrza, oleju, paliwa, kabinowych, hydraulicznych i płynów chłodzących, jak również systemów 

zarządzanie termicznego (m.in. do pojazdów spalinowych, elektrycznych i hybrydowych) dla sektora motoryzacyjnego, spełniając 

wymagania niemal wszystkich marek samochodowych i motocyklowych, a także pojazdów użytkowych, ciężarowych drogowych i 

terenowych. Na rynku oryginalnego wyposażenia firma jest wiodącym dostawcą systemów filtracyjnych. Każda gama filtrów, spośród 

dwóch marek dostępnych na rynku aftermarket, UFI i Sofima, pokrywa 98% europejskiego parku samochodowego. 

Jako jedna z pierwszych włoskich firm, która dostrzegła możliwości rozwoju na Dalekim Wschodzie, UFI prowadzi obecnie 19 

zakładów przemysłowych i zatrudnia ponad 4 tys. osób w 21 krajach. Firma posiada ponad 250 specjalistów w swoich Centrach 

Innowacji i Rozwoju oraz zgłosiła ponad 280 patentów. Przez ostatnich 10 lat UFI podwoiła swoje obroty, a jako przedsiębiorstwo 

ukierunkowane na badania, ponad 5% przychodów inwestuje w badania i rozwój. 

 

 

Więcej informacji: Dział ds. relacji z klientami UFI Aftermarket: marketing@it.ufifilters.com 
Dział ds. kontaktów z mediami UFI Aftermarket: bmb-consult 
Dagmar Klein / Jacek Skolimowski – tel.: + 49 89 89 50159-0 
e-mail: d.klein@bmb-consult.com / j.skolimowski@bmb-consult.com  

 
Załączone zdjęcia: - Ivano Cordioli, Thermal Management Business Unit Director, UFI Filters 

- UFI, Thermal management, heat exchanger product range 

- UFI, Thermal management, product lines 
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