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Jelentős szerződés pótkocsi tárcsafékekre: a Knorr-Bremse és a Schmitz Cargobull folytat-
ják hosszú távú partnerségüket 
 

 a Schmitz Cargobull-al kötött szerződés meghosszabbítása 
 nagy, kétjegyű milliós euro-összegű megrendelés 
 a további beszállítási megállapodás magában foglalja a jelenlegi ST7 pótkocsi tárcsafék technológiáját 

és az áttérést a kifejezetten a pótkocsikhoz kialakított tárcsafék változatra, az ún. NEXTT-re  
 
München, 2020. április 22. – A Knorr-Bremse, amely világelső gyártó a vasúti és teherjármű fék- és más rend-
szerek területén és a Schmitz Cargobull, a nyergesvontatók európai piacán vezető helyet betöltő társaság beje-
lentették, hogy meghosszabbítják a Schmitz Cargobull pótkocsi kerékfék szerkezetre kötött beszállítói megál-
lapodásukat. A további szállításokra vonatkozó szerződés megerősíti a Knorr-Bremse európai pótkocsi kerék-
fékszerkezet piacon már elfoglalt helyzetét. 
 

A jelentős, két számjegyű millió eurós összegű szerződés meghosszabbításával a Knorr-Bremse biztosította jövőbeli 
pozícióját a Schmitz Cargobull részére jelenleg teljesített beszállítások körében. A következő néhány évben a Knorr-
Bremse ellátja a Schmitz Cargobull-t a jelenlegi ST7 pótkocsi tárcsafék technológiával. A beszállítói megállapodás 
egyben magában foglalja az új, kifejezetten pótkocsikhoz kialakított tárcsafék változatra, a NEXTT-re történő átté-
rést, a gyártásnak a szerződés hatályos időtartamán belül történő megkezdését követően. 

"Nagyon elégedettek vagyunk amiatt, hogy sikerült elérni ezt a szerződés kiterjesztést" - mondta Dr. Jürgen Stein-
berger, a Knorr-Bremse Haszonjármű Rendszerek Igazgatótanács tagja. "Az új beszállítói megállapodás egyben 
további mérföldkő a Schmitz Cargobull-lal hosszú ideje fennálló együttműködésünkben. A Knorr-Bremse és a 
Schmitz Cargobull már sok éve működik együtt partneri kapcsolatban a kerékfék szerkezetek, valamint a fékvezérlés 
és alváz menedzsment területén." 

A Schmitz Cargobull már csaknem 20 éve a Knorr-Bremse ügyfele és az első ügyfelek közé tartozik a NEXTT beve-
zetése tekintetében. Az új, kifejezetten a pótkocsikhoz kialakított tárcsafék fejlesztését az ügyfelek igényeire szabták. 
A NEXTT nem csak kisebb helyigényű és könnyebb változat, hanem rugalmasabban alkalmazható az eltérő regioná-
lis követelmények teljesítéséhez. 
„” 

A Knorr-Bremse (ISIN:DE000KBX1006, rövidítve: KBX) vezető helyet tölt be a fékrendszerek világpiacán és fő beszállító más, 
a biztonság szempontjából kritikus fontosságú vasúti és teherjármű rendszerek körében. A Knorr-Bremse termékei döntő mérték-
ben járulnak hozzá világszerte a vasúti és közúti szállításban a nagyobb biztonsághoz és energiahatékonysághoz. Több mint 30 
országban, több mint 100 telephelyen mintegy 29.000 munkavállaló hozzáértése és motivációja váltja ki világszerte a termékek és 
szolgáltatások felhasználóinak megelégedését. 2019-ben a Knorr-Bremse két divíziója együttesen 6,9 milliárd EUR árbevételt ért 
el (IFRS rendszer szerint). A Társaság több mint 115 éve vezető szerepet tölt be az iparág megújításában, amit a mobilitás és a 
szállítási technológiák körében élenjáró rendszerszintű megoldások lendítenek előre. A Knorr-Bremse Németország egyik legsi-
keresebb ipari vállalata, amely hasznosítja a kulcsfontosságú globális megatrendeket: városiasodás, fenntarthatóság, digitalizáció 
és mobilitás. 
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