Az Eckerle Csoport átveszi a versenytárs Atlanta
Elektrosysteme tulajdonrészét
Ottersweier – Az Eckerle Csoport a dél-badeni Ottersweierből ma, október 1-én
száz százalékban átveszi versenytársa, a türingiai steinbach-hallenbergi székhelyű
Atlanta Elektrosysteme GmbH & Co. KG üzletrészét. Ezáltal két olyan autóipari
beszállító kapcsolódik össze, amely kifejezetten az elektromotorok
keferendszereinek és EC-moduljainak előállítására szakosodott. „Az
összeolvadással tovább építhetjük alaptevékenységünk erős piaci pozícióját,
valamint új technológiákra tehetünk szert a mechatronikai felhasználásra szánt
komplex műanyagalkatrészek területén“, hangsúlyozza az ügyvezető tulajdonos,
Joachim Eckerle.
Az üzletrész átvételében az Eckerle Csoport számára döntő szerepet játszott az a tény,
hogy az Atlanta vállalat alapítói, Dietrich Spigaht és Jörg Steinmüller korukra tekintettel
elhagyják a vállalkozást, és a posztra nincsen családon belüli utód. „Örülünk az Eckerle
Csoport megjelenésének, amely tulajdonos által vezetett német családi vállalkozásként
tökéletesen illik hozzánk”, hangsúlyozza Dietrich Spigaht, aki Steinmüllerrel együtt 1991ben alapította az Atlanta Elektrosysteme céget.
Az Eckerle szem előtt tartja a folytonosságot: az Atlanta az Eckerle Csoport új tagjaként
is eddigi nevét megtartva működik tovább. A Steinbach-Hallenbergben kb. 100, valamint
Zalaegerszegen csaknem 400 dolgozót foglalkoztató két gyártóüzem is tovább termel. Az
Eckerle így összesen 10 telephellyel rendelkezik Németországban, Magyarországon,
Romániában, Mexikóban és Kínában valamint 3000 munkatársat foglalkoztat világszerte.
A nagy hagyományokkal rendelkező badeni vállalkozás árbevétele 2013-ban elérte a 160
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millió eurót, az Atlantáé pedig a 25 millió eurót.
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„Jelenleg is két üzemünk van Magyarországon, és további szinergiahatásokat látunk még
egy magyar, zalaegerszegi telephely megjelenésével”, hangsúlyozza Joachim Eckerle,
aki az eddigi thüringeni versenytárs üzletrészének megvásárlásával világos stratégiai
célokat követ: egyrészt szélesedik az Eckerle Csoport ügyfélbázisa. Másrészt további
kompetenciákra és technológiákra tesz szert a komplex műanyagalkatrészek előállítása
terén, különös tekintettel az elektronikus kommutációjú elektromotorokban használt
hibridalkatrészekre.
„A hibrid műanyagalkatrészeknek egyértelmű piaca lesz a jövőben az autóiparban.
Az Atlanta e téren meglévő szakértelmében meglátásunk szerint jelentős növekedési
képesség rejlik”, magyarázza Eckerle. Az ilyen nagypontosságú, komplex, műanyaggal
bevont fém alkatrészek vagy stancolt vezetőrácsok ma már a gépjárművek majd minden
részében, de elektromos szerszámokban és háztartási gépekben is megtalálhatók, és
jelentős költség- és funkcionális előnyökkel rendelkeznek.
Az 1968-ban alapított, ottersweieri családi vállalkozás piacvezető az elektromotorok
keferendszereinek és EC-moduljainak gyártásában, amelyeket az autóiparban, az
elektromos kéziszerszámokban és háztartási gépekben alkalmaznak. Mindezen
alkatrészekből évi több mint 160 millió darabot gyárt az Eckerle. A világ szinte összes
autójában megtalálható az Eckerle technológiája. A rendszereket többek között
ablakemelőkbe, elektromos ülésállítókba, motorhűtő ventillátorokba, légkondicionáló
vezérlésekbe, blokkolásgátló rendszerekbe és ablaktörlőkbe építik be.
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