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A ZF befejezte a WABCO akvizícióját 
 

• A szabályozó hatóságok jóváhagyását követően a ZF Group 
megkezdi a WABCO integrációját. 

• A ZF és a WABCO így vezető globális integrált 
rendszerszolgáltatóvá válik a haszongépjármű-technika 
terén. 

• A WABCO a ZF Commercial Vehicle Control System Division 
részlegébe fog beolvadni. 

• Ügyfeleink világszerte részesülni fognak vezető 
technológiai innovációinkból, kiterjedt 
termékportfóliónkból, vezető rendszerintegrációs 
tapasztalatunkból és megnövekedett globális 
jelenlétünkből. 

 

Friedrichshafen. A szabályozó hatóságok jóváhagyását 
követően a ZF Friedrichshafen AG sikeresen lebonyolította a 
haszongépjárműtechnika-beszállító WABCO akvizícióját. A 
WABCO New York-i tőzsdén jegyzett részvényei azonnali 
hatállyal kikerültek a nyilvános kereskedelemből.  

 
A WABCO ZF-be történő integrációjának első lépéseként a két 
iparágvezető egyetlen közös víziót képviselve egyesül: hogy 
ügyfélközpontú megoldást hozzon létre a haszongépjármű-technika 
fejlesztésére. A WABCO belépésével a ZF egyrészt haszongépjármű-
szolgáltatási portfóliója bővítésére, másrészt ügyfeleire koncentrálhat.  
 
„E két sikeres vállalat egyesítése új dimenziót nyit a haszongépjármű-
rendszerek technológiájának innovációja és lehetőségei terén. Egymást 
tökéletesen kiegészítő portfólióinknak és kompetenciáinknak 
köszönhetően egyedülálló megoldásokat és szolgáltatásokat tudunk 
nyújtani a gyártóknak és flottáknak szerte a világban.” – fejtette ki 
Wolf-Henning Scheider, a ZF Friedrichshafen AG Igazgatótanácsának 
elnöke. Majd hozzátette: „Együtt további értékeket adhatunk 
ügyfeleinknek, munkavállalóinknak és részvényeseinknek. Ez az 
akvizíció jelentős mérföldkő vállalatunk életében. Ezzel következetesen 
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folytatjuk az átalakulást az erőátviteli rendszerek és a digitalizáció 
területén.”  
 
A jövőben a WABCO független részlegként működik a ZF 
Friedrichshafen AG Commercial Vehicle Control Systems szervezeten 
belül, és a német technológiai vállalat tizedik divíziója lesz. A WABCO a 
ZF-be történő célzott integrációja ellenére a vállalat továbbra is a 
szolgáltatási portfólió bővítésére, valamint az ügyfelek igényeinek 
kielégítésére összpontosít. 
 
“Soha nem látott társadalmi és gazdasági helyzetben zárjuk le ezt az 
akvizíciót,” kommentálta a ZF Friedrichshafen AG Igazgatótanácsának 
elnöke, Scheider úr tekintettel a Covid-19 világjárványra és annak 
hatásaira. “Jelenleg arra összpontosítunk, hogy megvédjük 
alkalmazottainkat, növeljük a termelést és biztosítsuk vállalatunk 
likviditását. Hosszú távon ez az alaposan előkészített és szilárdan 
finanszírozott akvizíció még jobban megerősíti jövőnket, miután 
legyőztük a világjárvány közvetlen hatásait.” 
 
Az új Commercial Vehicle Control Systems divízió körülbelül 12 000 
kollégát alkalmaz a világ 45 pontján, szorosan együttműködve a ZF 
meglévő Haszongépjármű-technika divíziójával, Aftermarket divíziójával 
és globális fejlesztési csapatával. Jacques Esculier, a WABCO elnöke és 
vezérigazgatója úgy döntött, hogy visszavonul a tevékenységétől. A 
divízió újonnan kinevezett vezetője a mai naptól Fredrik Staedtler. 
Staedtler úr jelentős, a haszongépjármű-iparban szerzett több 
évtizedes tapasztalattal rendelkezik, legutóbb a ZF Haszongépjármű-
technika divíziójának vezetőjeként dolgozott.  
 
A haszongépjármű-piac rendszerszolgáltatója 
A WABCO integrációját a ZF összekapcsolja a „Mobilizing Commercial 
Vehicle Intelligence” teljesítmény ígéretével, így a ZF ügyfeleinek 
egyedi termék- és szolgáltatásportfóliót tud ajánlani. A kibővített és 
egyesített termékportfólió hagyományos és elektromos hajtásokat, 
hajtásláncmodulokat, átfogó érzékelőkínálatot, valamint teljesen 
integrált, fejlett fék-, kormányzás és vezetői segédrendszereket biztosít 
azoknak az OEM-gyártóknak, amelyek új járműplatformjaikhoz 
különleges technológiát keresnek. Ezen felül a ZF a digitális 
flottakezelési megoldásai mellett kiterjedt globális 
haszongépjárműalkatrész-szolgáltatásokat is nyújt ügyfeleinek. 
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A ZF teljesen felkészült az egyre inkább digitálissá váló 
haszongépjármű-piac sokrétű igényeire: közlekedésbiztonsági 
fejlesztések, gépjármű-hatékonyságnövelés, károsanyagkibocsátás-
csökkentés, alacsonyabb üzemeltetési költségek (TCO). A digitális 
megoldások egyre növekvő használata a flottakezelésben lehetőséget 
kínál a teljes rendszer optimalizálására és az áruáramlás hatékony 
ellenőrzésére. 
 
Fejléc: 
A ZF Friedrichshafen lezárta a WABCO akvizícióját, és egyesítette a ZF 
Commercial Vehicle Control Systems Division divíziójával. 
 
Wolf-Henning Scheider, a ZF Friedrichshafen AG Igazgatótanácsának 
elnöke és Fredrik Staedtler, a Commercial Vehicle Control Systems 
divízió kinevezett vezetője 
 
Képek: ZF 

 
Sajtófelelős: 
Christoph Horn, Senior Vice President, Global Corporate and 
Marketing Communications,  
Telefon: +49 7541 77-2705, E-mail: christoph.horn@zf.com   
 
Thomas Wenzel, Director, Global Corporate Communications, 
Telefon: +49 151 167 164 45, E-Mail: thomas.wenzel@zf.com 
 
Andreas Veil, Head of Business and Finance Communications, 
Telefon: +49 7541 77-7925, E-Mail: andreas.veil@zf.com  
 
 
ZF Friedrichshafen AG  

A ZF egy globális technológiai vállalat, amely személygépkocsik, 
haszongépjárművek és ipari technológiák számára szállít rendszereket, 

elősegítve a mobilitás következő generációját. A ZF lehetővé teszi a 

járműveknek, hogy lássanak, gondolkodjanak és cselekedjenek. A négy 
technológiai területen – Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated 

Driving és Electric Mobility – a ZF átfogó megoldásokat kínál a már működő 
járműgyártók és az újonnan megjelenő szállítási és mobilitási szolgáltatók 

számára. A ZF különféle járműveket elektrifikál. Termékeivel a vállalat 
hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez és a klímavédelemhez.    

 

A ZF munkavállalóinak száma a WABCO Holdings Inc. 2020.05.29-én történt 
megvásárlásával 160 000-re nőtt, mintegy 260 helyszínen, 41 országban. 

mailto:thomas.wenzel@zf.com
mailto:andreas.veil@zf.com
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2019-ben a két akkor még különálló vállalat 36,5 milliárd euro (ZF) és 3,4 
milliárd dollar (WABCO) árbevételt ért el.  

 
 

További sajtóanyagokat és fényképeket itt talál: www.zf.com  

http://www.zf.com/

