Eaton Elektrotechnika slaví 20 let na českém trhu;
Představuje výroční logo a chystá nový show room
Přední výrobce a distributor elektrotechnických zařízení připravuje ke svému výročí mobilní show
room, dočasnou úpravu loga a řadu produktových novinek a workshopů.
Praha, 18. února 2013 – Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dříve Moeller Elektrotechnika), přední
výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, slaví letos 20 let svého působení v České
republice. Jako specialista v oblasti elektrotechniky se zapsal hluboko do povědomí
profesionálů v oborech elektro, IT a stavebnictví a může se dnes pochlubit necelou 1000
zaměstnanců. Pro letošní rok společnost upravila své logo, připravuje spuštění dvou nových
show roomů a výroční kampaň.
Logo a novinky v tomto roce
Nejmarkantnější změnou letošního roku je dočasná úprava loga společnosti. Logo se nemění trvale,
pouze symbolizuje druhou dekádu v historii firmy. Prostřednictvím sloganu „máme tu pevné kořeny“
potvrzuje svou pozici na českém trhu.
U příležitosti dvacetiletého výročí vznikne v pražském sídle na Praze 9 i nový show room. Zákazníci si
v něm budou moci prohlédnout základní sortiment produktů, případně si je rovnou vyzkoušet v praxi.
Zajímavou zákaznickou novinkou bude rovněž pojízdný show room „Eaton VAN“. Ten bude od
začátku března křižovat Českou republiku plně vybaven ukázkami jednotlivých produktů. Jeho hlavní
předností je mobilita, díky níž si zákazníci mohou prohlédnout produkty přímo v místě svého působení.
Historické milníky Eaton Elektrotechnika
1993
• Vstup Eaton Elektrotechnika na český trh jako součást koncernu Felten &
Guilleaume;
1998
• integrace do koncernu Moeller pod názvem Moeller Elektrotechnika;
2008
• skupina Eaton Corporation kupuje koncern Moeller;
2009
• název Moeller Elektrotechnika změněn na Eaton Elektrotechnika;
2012
• založeno Evropské inovační centrum ve Vědeckotechnickém parku v Roztokách
u Prahy.

Během uplynulých dvaceti let uvedla společnost na český trh řadu vlastních produktů a kompletních
řešení. Mezi nejúspěšnější prodejní produkty patří:
•
•
•
•
•
•

Jističe, ochranné prvky pro rozpojení elektrického obvodu;
rozvaděče, rozvodné zařízení pro distribuci elektrické energie;
systém xComfort, inteligentní bezdrátová elektroinstalace pro domy, byty i komerční budovy;
UPS, záložní zdroje elektrické energie;
stykače, zařízení pro spínání a rozepínání elektrického spojení;
relé, spínače elektrického obvodu a mnoho dalších.

Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti v současné době patří například Škoda Auto, Agrofert,
Sokolovská uhelná, ČEZ, PRE, ČKD, I&C Energo, IBM, HP, SŽDC, Subterra nebo Skanska.
Rozvoj společnosti
Díky výrobnímu závodu v Suchdole nad Lužnicí, distribučnímu a skladovacímu centru v Pohořelicích u
Brna a inovačnímu centru se Eaton Elektrotechnika řadí mezi významné české zaměstnavatele
v oboru elektrotechniky a vývoje nových technologií. V roce 2012 společnost otevřela zcela nové
Evropské inovační centrum ve Vědeckotechnickém parku v Roztokách u Prahy. Eaton má po celém
světě celkem pět inovačních center, to české je ale první svého druhu v Evropě. Jeho hlavním úkolem
je realizace výzkumů zaměřených na vývoj energeticky účinných napájecích systémů a elektrifikaci
dopravy, dopravních prostředků a leteckých aplikací. Do čtyř let by zde mělo vzniknout až 300 vysoce
odborných pracovních míst.
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„Jménem celé společnosti bychom rádi poděkovali všem našim zákazníkům a partnerům za důvěru,
kterou nám projevují a za skvělou spolupráci v uplynulých letech,“ uvedl u příležitosti firemního výročí
Dušan Pirich, Eaton Country Sales Manager pro Českou republiku a Slovensko. „Věříme, že máme
před sebou ještě řadu úspěšných let, které chceme zasvětit vývoji nových technologií a zdokonalování
našich produktů a služeb,“ dodal Dušan Pirich.
Klub pro profesionály
Pro odborníky je letos připraven další ročník Eaton Tour, řada školení, workshopů a seminářů.
Pro zájemce o aktuální novinky ze světa elektrotechniky je určen Profiklub Elektrotechniků, dostupný
na http://www.ProfiklubElektrotechniku.cz. Kromě informačního servisu z oblasti elektrotechniky mají
členové možnost využívat kvalitního zázemí pro profesionály a získat tak i řadu výhod. Všechny
novinky v podobě produktů, školení, veletrhů či prodejních akcí jsou zde přehledně shromážděny
na jednom místě a členové mohou navíc čerpat bonusové programy a slevy. Stačí se jen
zaregistrovat.
Pro další informace jsme k dispozici na níže uvedených kontaktech nebo navštivte webovou stránku
http://www.eaton.cz.
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O společnosti Eaton Elektrotechnika
Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů
pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů patří od dubna roku 2008 do skupiny Eaton
Corporation. Společnost vstoupila na český trh v roce 1993. V září 2009 změnila společnost
v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Významnou
součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábějí
proudové chrániče a jističe a rozváděčové skříně.
Se svými zhruba tisíci pracovníky se společnost řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
v Jihočeském kraji.
Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční a skladové centrum BDC v Pohořelicích u Brna,
které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Eaton a Moeller zákazníkům v České republice a
zemích střední a východní Evropy.
V žebříčku Czech TOP 100 nejvýznamnějších firem České republiky se v roce 2011 společnost Eaton
Elektrotechnika umístila na 90. místě, čímž se posunula o čtyři příčky výše oproti roku 2010. Dále
obhájila 6. příčku v žebříčku TOP100 ICT.
Začátkem roku 2012 otevřela skupina Eaton vlastní inovační centrum ve Vědeckotechnickém parku
v Roztokách u Prahy, své první v Evropě a páté na světě.
Více informací získáte
http://www.Eaton.cz.

na

webových

stránkách

http://www.EatonElektrotechnika.cz

nebo

O skupině Eaton Corporation
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně
elektrických obvodů; ochraně pomocí záložních zdrojů; řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti;
strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí; a
inženýrských službách. Díky své sadě globálních řešení je společnost Eaton připravena řešit i ty
nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.
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Eaton je společností zabývající se řízením diverzifikované energie, která svým zákazníkům poskytuje
úsporná řešení pomáhající efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii. Eaton
dosáhl v roce 2012 obratu 16,3 miliardy USD. Společnost je celosvětovým technologickým lídrem v
oblasti elektrických produktů, systémů a služeb kvalitní energie, distribuce a kontroly, přenosových
soustav, osvětlení a elektroinstalací; hydraulických součástí, systémů a služeb pro průmyslové a
mobilní vybavení; leteckých palivových, hydraulických a pneumatických systémů pro komerční a
vojenské použití; hnacích a převodových systémů pro nákladní a osobní vozidla zajišťujících výkon,
úsporu paliva a bezpečnost. V roce 2012 provedl Eaton akvizici společnosti Cooper Industries. Eaton
má nyní zhruba 103 000 zaměstnanců a zákazníkům dodává své výrobky ve více než 175 zemích
světa. Více informací naleznete na stránkách http://www.eaton.eu.
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