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Společnost Wielton zvyšuje svou konektivitu pomocí 

ZF Telematics 

● ZF vybaví přípojnou techniku společnosti Wielton pokročilým 

telematickým řešením TX-TRAILERPULSETM značky Transics. 

● ZF společnosti Wielton poskytne rovněž rozsáhlou podporu po 

celé Evropě. 

● Dlouhodobý kontrakt využívá nedávné akvizice společnosti 

WABCO společností ZF. 

Brusel, Belgie. ZF dnes oznámila, že podepsala významnou 

dlouhodobou dohodu (LTA) se společností Wielton SA, třetím 

největším výrobcem návěsů v Evropě. Díky využití své nedávné 

akvizice společnosti WABCO vybaví divize ZF Commercial Vehicle 

Control Systems firmu Wielton svým pokročilým telematickým 

řešením Transics TX-TRAILERPULSETM a rozsáhlou podporou po celé 

Evropě. Vyplývá to z nedávného úspěšného prodloužení dohody 

o spolupráci mezi společnostmi ZF a Wielton za účelem vybavení 

přípojné techniky Wielton systémy WABCO Trailer EBS. 

Pokročilá řešení pro správu vozového parku (FMS) společnosti ZF 

umožní společnosti Wielton významnou odlišnost v nabídkách 

zákazníkům prostřednictvím pokročilých funkcí pro správu vozového 

parku v reálném čase a různých datových přehledů. Díky vybavení 

přívěsů a návěsů Wielton systémem TX-TRAILERPULSE budou 

provozovatelé vozových parků vybaveni tak, aby mohli nepřetržitě 

sledovat technický stav přívěsu, a tím významně zvýšit provozní 

spolehlivost a bezpečnost vozidla. 

„ZF nabízí jedno z nejpokročilejších řešení správy vozového parku v 

oblasti užitkových vozidel. Díky přístupu k rozsáhlému množství dat a 

informacím z tohoto pokročilého telematického řešení v reálném čase 

můžeme našim zákazníkům pomoci skutečně řídit životní cyklus jejich 

vozidla,“ uvedl Andrzej Mowczan, Commercial Director ze společnosti 

Wielton Trailers. „Propojení našeho vozového parku s telematikou, IoT a 

propojenými službami ZF nám pomůže porozumět skutečnému použití 

přívěsů a návěsů na silnici. Kritické poznatky o technickém stavu vozidel 
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se ukáží jako cenné pro inženýrské týmy společnosti Wielton a pro další 

rozvoj a přizpůsobení našich budoucích technologií přípojné techniky 

potřebám našich zákazníků. Souběžně lze tato data využít ke zvýšení 

hodnoty naší nabídky v oblasti optimalizace údržby a bezpečnosti 

vozového parku.“ 

TX-TRAILERPULSE je jedinečné telematické řešení pro přívěsy a návěsy, 

které zachycuje maximální množství dat i z vozidel s omezenou 

elektronikou, jako jsou například plachtové návěsy. Nové řešení TX-

TRAILERPULSE, dodávající údaje o poloze a EBS v reálném čase na 

softwarovou platformu back-office TX-CONNECTTM, lze dodat s dobíjecí 

baterií nebo bez ní. Ve druhém případě může telematické zařízení 

přijímat také údaje o tlaku v pneumatikách přenášené přímo z 

monitorovacích systémů tlaku v pneumatikách OptiTire™ od společnosti 

WABCO. Součástí nabídky digitálních služeb společnosti ZF je i TX-

TRAILERFITTM diagnostická platforma back-office, která zpracovává 

a vizualizuje technický výkon a stav přívěsů a poskytuje společnosti 

Wielton i jejich zákazníkům příležitost optimalizovat údržbu vozidel 

a zvyšovat bezpečnost využitím analýzy jízdního stylu. 

„Je nám ctí přivítat společnost Wielton mezi skutečně hodnotnými 

zákazníky z oblasti přípojné techniky,“ řekl Peter Bal, Business Leader 

Digital Customer Services EMEA ve společnosti ZF Commercial 

Vehicle Control Systems. „TX-TRAILERPULSE umožní společnosti 

Wielton a jejím zákazníkům těžit z cloudových digitálních služeb. V 

kombinaci s naší rozsáhlou servisní sítí a osvědčenými odbornými 

znalostmi v oblasti kvality produktů jsme odhodláni podporovat 

společnost Wielton na její cestě k digitalizaci a pomoci zvýšit její již 

vysoce hodnocený zákaznický servis.“ 

„Tato dohoda je dalším krokem k posílení našich vztahů s výrobcem 

přípojné techniky Wielton,“ dodal Christian Hainzl, Customer Business 

Leader Trailer EMEA ve společnosti ZF Commercial Vehicle Control 

Systems. „Vzhledem k našim rozsáhlým znalostem, zákaznické základně 

a místní přítomnosti evropském trhu s přívěsy jsme potěšeni, že 

můžeme představit toto jedinečné řešení našim flotilovým zákazníkům 

v době, kdy připravujeme cestu ke stále více propojené přípojné 

technice budoucnosti.“ 
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V rámci LTA bude instalace telematických služeb do přívěsů Wielton 

provedena v lokacích společnosti Nabídka bude spuštěna na polském 

trhu jako dodatečné vybavení pro nové přívěsy. 

Popis obrázku: Divize ZF Commercial Vehicle Control Systems vybavuje 

přívěsy značky Wielton svými vyspělými telematickými řešeními Transics 

TX-TRAILERPULSETM a poskytuje rozsáhlou podporu po celé Evropě. 

Obrázek: ZF 

Kontakty pro média: 

ZF tiskové oddělení: 

Frank Discher, Commercial Vehicle Technology, Fleet Management 

Solutions and Electric Mobility Communications 

E-mail: frank.discher@zf.com; Telefon: +49 7541 77-960770 

 

ZF Friedrichshafen AG 

ZF je globální technologická společnost dodávající systémy pro osobní automobily, 

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

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

„Řízení pohybu vozidla“, „Integrovaná bezpečnost“, „Automatická jízda“ a „Elektrická 

mobilita“ nabízí ZF komplexní řešení pro zavedené výrobce vozidel i nově vznikající 

poskytovatele dopravních a mobilních služeb. ZF elektrifikuje různé druhy vozidel. 

Společnost svými produkty přispívá ke snižování emisí a ochraně klimatu. 

ZF, která svou akvizicí 29. května 2020 získala společnost WABCO Holdings Inc., má 

nyní 160 000 zaměstnanců po celém světě s přibližně 260 pobočkami ve 41 zemích. 

V roce 2019 dosáhly tyto dvě nezávislé společnosti tržeb 36,5 miliardy EUR (ZF) 

a 3,4 miliardy USD (WABCO). 

Klíčové portfolio různých řešení společnosti ZF Friedrichshafen AG, určené pro flotily 

a aftermarket, 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. 


