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A budapesti KNORR-BREMSE Hungária Kft. 2012-ben több mint 227 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Vállalatok komplex
technológiai innovációjának támogatása” című pályázaton az Új Széchenyi
Terv keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg.
„A fejlesztések végrehajtása olyan termékek létrejöttét eredményezi, amelyek a
világpiacon ez idáig nem voltak jelen, és amelyek jelentősen megnövelik a KnorrBremse világpiaci súlyát. Cégünk közel 20 éve van jelen Magyarországon, jelenleg több
mint 1000 munkavállalót foglalkoztat, s felelős vállalkozásként arra törekszik, hogy az
üzleti célok teljesítésével párhuzamosan az itt élők számára is érzékelhetően járuljon
hozzá a helyi gazdasági, szociális környezet fejlődéséhez.” — mondta Oláh Antal
ügyvezető igazgató.
A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. fő tevékenysége a
pneumatikus működtetésű fékmechanikai termékek applikációs fejlesztése és gyártása,
jelen innovatív tevékenysége során a rugóerő-tárolóval ellátott fékegységek
funkcióbővítését, a tuskós fékek új generációjának fejlesztését, a fékvezérlés- és
működési
karakterisztika
továbbfejlesztését,
a
fékolló-emelő
(Zangenhebel)
technológiai fejlesztését, a járművezető asszisztens rendszer kifejlesztését és az új
generációs szeleptechnológia fejlesztését tűzte ki célul. A 6 részprojekt fejlesztése
közösen szolgálja a Knorr-Bremse Hungária arra irányuló törekvését, hogy termékei a
legszélsőségesebb klimatikus viszonyok között is garantáltan működőképesek
maradjanak, maradéktalanul megfeleljenek a nemzetközi vasúti előírásoknak és
szabványoknak, a fékegységek víztömörségével jelentősen felgyorsítsák a menetidőt, a
növelt terhelés kapcsán mérsékeljék az életciklus költségeket és az elektronikusműholdas szabályozással csökkentsék a vonatok (mozdonyok) energiafelhasználását.
A több mint 1,3 Mrd Ft összköltségű, komplex technológiai innováció 2012. november
elején vette kezdetét. A támogatás összegét a társaság új, csúcstechnológiát képviselő
termékek gyártásához szükséges eszközbeszerzésre fordítja, illetve a társaság
fejlesztőmérnökei által magas hozzáadott értéket képviselő innovatív megoldások
kivitelezésére használja fel. A fejlesztés eredményeként biztosíthatóvá válik a
keresletet jelentő piaci szegmens innovatív és minőségi igényeinek kielégítése.
KNORR-BREMSE Hungária Kft.
Cím: 1238 Budapest, Helsinki utca 105.
Kapcsolat: dr. Felhős Dávid
Tel.: +36 01/289-4364
E-mail: david.felhos@knorr-bremse.com

