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Společnosti ZF a Sioen získávají prestižní ocenění za 

inovaci v oblasti telematiky, která bojuje proti krádeži 

nákladu z přívěsu 

● Společnosti ZF a Sioen Industries získaly prestižní výroční cenu 

Telematik Markt Award 

● Ocenění odráží úspěch divize ZF Commercial Vehicle Control 

Systems v řešení potřeb zákazníků a jejich vozových parků, 

divize vznikla na základě nedávné akvizice společnosti WABCO 

● Kombinace nejnovější technologie „Detector“ společnosti Sioen 

a TX-TRAILERGUARDTM značky Transics se osvědčila jako 

bezkonkurenční 

Friedrichshafen, Německo. Společnosti ZF a Sioen Industries se svou 

novou inovací zvítězily v kategorii telematika přívěsů ve vysoce 

hodnocených výročních cenách Telematik Markt v Německu. Inovace 

řeší rostoucí zátěž dopravců v souvislosti s krádežemi nákladu. 

Ocenění odráží úspěch nové divize ZF Commercial Vehicle Control 

Systems, která vznikla nedávnou akvizicí společnosti WABCO a která 

spojuje její odborné znalosti spolu s belgickou společností Sioen. 

Spolupráce společností ZF a Sioen představuje inovativní řešení 

„Detector“ s vylepšenou verzí technologie Sioen Dynatex PROTECTOR. 

Je to inteligentní vícevrstvá plachta s vodivými vrstvami, kterou lze 

osadit na vrata, střechu i bočnice přívěsu. Řešení pohání TX-

TRAILERGUARD™, pokročilé řešení Fleet Management Solution (FMS) 

dostupné pod značkou Transics, které optimalizuje zabezpečení přívěsu 

prostřednictvím větší konektivity mezi přívěsem a kanceláří správce 

vozového parku. 

Alarm se automaticky spustí vždy, když dojde k manipulaci s plachtou, 

přičemž řidič je upozorněn zvukovým nebo vizuálním upozorněním v 

kabině. Výstraha se také přenáší do kanceláře správce vozového parku v 

reálném čase prostřednictvím TX-CONNECT™ značky Transics. 
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Když je tento nový produkt kombinován s WABCO ELB-Lock® 

OptiLock™, pokročilým bezdrátovým elektronickým řešením zámků, 

který umožňuje vzdáleně živě sledovat a spravovat přístupy k přívěsu, 

mohou vozové parky dále zlepšovat svou schopnost kontrolovat 

případná narušení nákladového prostoru v reálném čase. 

„Detector“ společnosti Sioen je již plně funkční řešení, které bylo 

důkladně testováno řadou předních vozových flotil. 

„Je nám velkou ctí, že jsme byli oceněni touto špičkovou cenou za 

telematiku přívěsů, protože jsme efektivně propojili všechny naše 

inovace a odborné znalosti se společností Sioen tak, abychom dosáhli 

velmi praktického řešení,“ řekl Nick Rens, EVP, prezident EMEA - ZF 

Commercial Vehicle Control Systems. „Rostoucí problém krádeží 

nákladu je výzvou pro celý průmysl užitkových vozidel, který v Evropě 

čelí i dalším tlakům. Společnost ZF je odhodlána využívat svou 

technologii k řešení této problematiky, tak aby podpořila své zákazníky. 

Chceme přinášet vyšší úroveň bezpečnosti a zabezpečení v celém 

odvětví užitkových vozidel a dopravy zboží.“ 

„Zhruba 86 % evropských případů krádeží v oblasti užitkových vozidel 

souvisí s nákladem.“ Kromě narušení dodavatelského řetězce našich 

zákazníků má krádež nákladu také značný nepříznivý dopad i na majitele 

vozových parků související s poškozením vozidla a časovými prostoji. Se 

společností Sioen Industries jsme udělali zásadní krok vpřed v boji proti 

této problematice a ocenění Telematik Award tím dokazuje, že řešíme 

další klíčový problém v průmyslu správně,“ řekl Peter Bal, Business 

Leader Digital Customer Services EMEA ve společnosti ZF Commercial 

Vehicle Control Systems. 

„Spojením našich sil se společností ZF vzniklo jedinečné řešení typu 

„vše v jednom“, na které jsme velmi hrdí, protože jsme nyní získali 

jedinečné uznání za pomoc dopravcům v oblasti pokročilé ochrany 

nákladu jejich zákazníků,“ dodal Frederik Vroman, manažer prodeje z 

obchodního rozvoje společnosti Sioen. 

 

Titulek obrázku: 
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Společnosti ZF a Sioen Industries byly oceněny prestižní cenou 

v oblasti telematiky přívěsů za své pokročilé telematické řešení pro 

přípojná vozidla, které snižuje možnost krádeže nákladu. 

 

[OBRÁZEK] 

 

Kontakty pro novináře 

 

Kontakt společnosti ZF: 

Thomas Wenzel, ředitel globální korporátní komunikace 

E-mail: thomas.wenzel@zf.com; Telefon: +49 7541 77-2543 

 

Kontakt společnosti SIOEN: 

Frederik Vroman, +32 478 48 01 37, info@sioen.com 

 
ZF Friedrichshafen AG 

ZF je globální technologická společnost, která dodává systémy pro osobní automobily, 

užitková vozidla a průmyslové technologie, čímž zpřístupňuje další generaci mobility. 

 

ZF umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat. Ve čtyřech technologických doménách 

Řízení pohybu vozidla, Integrovaná bezpečnost, Automatická jízda a Elektrická mobilita 

nabízí ZF komplexní řešení pro zavedené výrobce vozidel a nově vznikající poskytovatele 

dopravních a mobilních služeb. ZF také elektrifikuje různé druhy vozidel. Společnost 

svými produkty přispívá ke snižování emisí a ochraně klimatu. 

 

ZF, která 29. května 2020 získala společnost WABCO Holdings Inc., má nyní 160 000 

zaměstnanců po celém světě v přibližně 260 pobočkách ve 41 zemích. V roce 2019 

dosáhly tyto dvě nezávislé společnosti tržeb 36,5 miliard EUR (ZF) a 3,4 miliardy USD 

(WABCO). 

 

Přední portfolio poprodejních a fleetových řešení společnosti ZF Friedrichshafen AG je 

postaveno na jejích silných značkách; Lemförder, Sachs, TRW a WABCO. Široká 

nabídka produktů a služeb, pokročilá řešení konektivity pro správu digitální mobility 

a globální servisní síť, podporují a zvyšují výkon a efektivitu všech typů vozidel během 

jejich životního cyklu. Organizace aftermarketů společnosti je jak architektem, tak 

udavatelem tempa pro Next-Generation Aftermarket a preferovaným partnerem pro 

zákazníky flotil i aftermarketů po celém světě. 
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Sioen Industries 

Sioen Industries NV, belgická společnost kótovaná na burze Euronext, je světovým 

lídrem v oblasti technických textilií, barevných disperzí a sofistikovaných ochranných 

oděvů. Činnosti společnosti Sioen Industries Coating jsou plně vertikálně integrovány, a 

zahrnují vytlačování umělých vláken a přízí, výrobu tkaných a netkaných textilií, 

pokládaných mřížek a technických textilních povlaků. Sioen Industries Chemicals 

poskytuje na míru šité barevné disperze v celé řadě polymerů, epoxidů, silikonů 

a dalších materiálů. Divize Sioen Industries Apparel navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává 

sofistikované technické ochranné oděvy pro profesionální použití. Skupina má vedoucí 

postavení na klíčových trzích v oblasti dopravy, hašení požárů, výztužných textilií, 

plachetnic a balistické ochrany. Další informace najdete na www.sioen.com. 

  

http://www.sioen.com/

