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ZF, WABCO alımını tamamladı 
 
• ZF grubu, tüm düzenleyici kurul onayları ardından WABCO'nun 

entegrasyonunu resmen başlattı 
• ZF ve WABCO, ticari araç teknolojisi sistem tedarikçiliğinde 

küresel bir lider olacak 
• WABCO, ZF'nin bünyesine “Ticari Araç Kontrol Sistemleri Bölümü” 

olarak katılacak 
• Dünya genelindeki müşteri portföyü, ileri düzey teknoloji 

inovasyonu, geniş ürün yelpazesi, üst düzey sistem entegrasyonu 
uzmanlığı ve genişletilmiş küresel kapsama alanından 
faydalanacak 

Friedrichshafen, Almanya. ZF Friedrichshafen AG, gerekli tüm 
düzenleyici kurulların onayını alarak ticari araç teknolojisi tedarikçisi 
olan WABCO'yu bünyesine başarıyla resmen dahil etti. Daha önce 
New York Menkul Kıymetler Borsasında (NYSE) yer alan WABCO 
hisseleri derhal geçerli olacak şekilde halka açık işlemlerden 
kaldırıldı. 

 
WABCO'nun ZF'ye entegrasyonunun başlangıcına işaret eden bu satın 
alım, iki endüstri liderini ticari araç teknoloji geliştiriminde müşteri odaklı 
bir güç merkezi olma vizyonunda birleştiriyor. WABCO'nun gruba 
katılımının ardından, ZF'nin odak noktasında müşteri beklentileri 
doğrultusunda ticari araç hizmet portföyünü genişletmek olacak.  
 
ZF Friedrichshafen AG'nin CEO'su Wolf-Henning Scheider, "İki başarılı 
firmanın birleşmesi sayesinde ticari araç sistemleri teknolojisi alanında 
inovasyon ve kapasite açısından yeni bir boyuta geçilecek. Birbirini 
mükemmel bir şekilde tamamlayan ürün gamımız ve yeterliliklerimiz 
sayesinde üreticilere ve filolara küresel çapta eşi benzeri görülmemiş 
çözümler ve hizmetler sunabileceğiz. Lojistik sektörünün büyük 
zorluklarını ve fırsatlarını birlikte ele alacak olmaktan dolayı heyecan 
duyuyoruz." şeklinde konuştu. Sözlerine şöyle devam etti: "Bu birliktelikle 
müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için katma değer 
yaratacağız. Gerçekleşen bu satın alım, şirketimizin tarihindeki önemli bir 
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kilometre taşı niteliğindedir. Bu sayede, ulaştırma alanlarındaki güç 
aktarımı ve dijitalleşme değişimi süreçlerini istikrarlı bir şekilde devam 
ettireceğiz.” 
  
WABCO gelecek dönemde ZF Friedrichshafen AG'nin bağımsız Ticari 
Araç Kontrol Sistemleri Bölümü olarak faaliyetlerine devam edecek ve 
Almanya merkezli teknoloji şirketinin onuncu iş bölümü olacak. 
WABCO'nun ZF'ye entegrasyonu ile, ürün ve hizmet portföyünü 
genişletme ve müşteri beklentilerini karşılama hedefi şirketin odak 
noktasında yer almaya devam edecek. 
 
ZF CEO'su Scheider, Covid-19 salgını ve küresel etkisiyle ilgili olarak “Bu 
satın almayı benzeri görülmemiş bir sosyal ve ekonomik koşullar altında 
sonuçlandırıyoruz” dedi. “Şu anda çabalarımızı çalışanlarımızı güven altına 
alma, üretimi artırma ve şirketimizin likiditesini korumaya odaklıyoruz. 
Pandeminin etkilerini aştığımızda, bu kapsamlı şekilde hazırlanan ve 
sağlam bir şekilde finanse edilen satın alma bizi gelecek için uzun vadede 
daha güçlü hale getirecek.” 
 
Dünya genelinde 45 noktada yaklaşık 12.000 kişiyi istihdam eden yeni 
Ticari Araç Kontrol Sistemleri Bölümü; ZF’nin mevcut Ticari Araç 
Teknolojileri ve Aftermarket bölümleri ve küresel Ar-Ge ekibi ile yakın ilişki 
içinde çalışacak. İlgili bölüm, görevinden ayrılmaya karar veren WABCO 
Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier ardından, bugün itibariyle göreve 
atanan Fredrik Staedtler tarafından yönetilecek. ZF'nin Ticari Araç 
Teknolojileri bölümüne yakın tarihte başkanlık etmiş olan Staedtler, ticari 
araç sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği kıymetli tecrübelerini 
bölüme kazandıracak.  
 
Ticari araç pazarı için sistem tedarikçiliği 
WABCO entegrasyonu ile birlikte ZF, “Ticari Araç Bilgi ve Tecrübesini 
Mobilize Etme" vaadini bağdaştırarak müşterilerine benzersiz bir ürün ve 
hizmet yelpazesi sunacak. Birleştirilmiş geniş kapsamlı ürün yelpazesi; 
yeni araç platformlarında teknolojik ayrışma arayışı içine giren orijinal 
ekipman üreticileri için geleneksel ve elektrikli tahrik sistemleri, şasi 
bileşenleri, kapsamlı sensör ekipmanları ve aynı zamanda tam entegre 
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ileri düzey frenleme, yönlendirme ve sürücü asistanı sistemlerini içeriyor. 
ZF ek olarak, dijital filo yönetimi çözümleri ve ticari araçların satış sonrası 
hizmetleri için kapsamlı bir küresel ağı sunabilecek. 
 
ZF, toplam işletim maliyetini (TCO) düşürürken karayolu trafiğinin 
güvenliğini artırma, araç verimliliğini iyileştirme ve emisyonları azaltma 
gibi konuları ele alan dijitalleşme sürecinden gittikçe daha fazla etkilenen 
bir ticari araç sektörünün birçok gerekliliğini karşılamaya her açıdan hazır. 
Filo yönetiminde dijital çözümlerin artan bir şekilde kullanımı, tüm sistemi 
optimize etme ve mal akışını verimli bir şekilde kontrol etme fırsatı 
sunuyor. 
 
 
Resim altı yazısı: 

1) ZF Friedrichshafen, WABCO'yu Ticari Araç Kontrol Sistemleri 
Bölümü olarak ZF'nin bünyesine alarak WABCO'nun şirket alımını 
tamamlıyor. 

2) ZF Friedrichshafen AG'nin CEO'su Wolf-Henning Scheider ve 
WABCO Holding'in CEO'su Jacques Esculier, WABCO'nun ZF 
tarafından alınmasının altına imzasını attılar. 

 
Resimler: ZF 
 
 

Basın İlişkileri: 
Christoph Horn, Küresel Kurumsal Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı 
Telefon: +49 7541 77-2705, E-posta: christoph.horn@zf.com   
 
Thomas Wenzel, Küresel Kurumsal İletişim Direktörü 
Telefon: +49 151 167 164 45, E-posta: thomas.wenzel@zf.com 
 
Andreas Veil, İşletme ve Finans İletişimleri Başkanı 
Telefon: +49 7541 77-7925, E-posta: andreas.veil@zf.com  
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ZF Friedrichshafen AG 
ZF; binek araçlar, ticari araçlar ve endüstriyel teknolojiler için sistem tedarik eden ve yeni 
nesil mobiliteyi mümkün kılan küresel bir teknoloji şirketidir. ZF araçların görmesini, 
düşünmesini ve uygulamasını sağlar. Araç Hareket Kontrolü, Entegre Güvenlik, Otonom 
Sürüş ve Elektrikli Mobilite gibi dört ana teknoloji alanında çalışan ZF, araç üreticileri ile 
yeni gelişmekte olan taşıma ve mobilite servis sağlayıcıları için entegre çözümler sunuyor. 
ZF her tip aracı elektriklendiriyor. Firma, ürünleri ile emisyonların düşürülmesi ve çevrenin 
korunmasına katkı sağlıyor.  
 
ZF, 29 Mayıs 2020 tarihinde WABCO’nun satın alımı ile birlikte dünya çapında 41 ülkede 
260 noktada 160.000 iş gücüne sahiptir. İki firma 2019 yılında 36.5 milyar Avro (ZF) ve 
3.4 milyar Avro (WABCO) ciro gerçekleştirmişti. 
 
Diğer basın açıklamaları ve fotoğraflar için: www.zf.com  
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