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Sajtóközlemény 
 
 
A Knorr-Bremse a spanyol Cojali S.L. vállalat többségi 
részesedésének megszerzésével a konnektivitás és a digitalizáció 
területén szerzett szaktudásba fektet be, az utópiaci üzletágat is 
erősítve 

 
 A Cojali a Jaltest Diagnostics, azaz a haszongépjárművek és más járműtípusok 

diagnosztikai rendszerének többmárkás világelső fejlesztő-gyártó vállalata az 
utópiaci szegmensben 

 
 A Cojali a diagnosztika terén szerzett széleskörű tapasztalataira támaszkodva 

fejlesztette ki távdiagnosztikai és prediktív karbantartási technológiáját, ami a 
rendszerbe kapcsolt digitalizált műhelyek számára a fejlődés következő 
lépcsőfokát jelenti 

 
 A 2021-es pénzügyi évben a Cojali mintegy 78 millió euró bevételt és átlagosan 

16 százalékos éves növekedési ütemet ért el, miközben az átlagot jócskán 
meghaladó nyereségességet produkált 

 
 A két vállalat az 55%-os többségi részesedés megszerzéséről szóló szerződést 

a közel 200 millió eurós vételár elfogadása után írta alá 
 

 A befektetés a digitalizáció és konnektivitás növekedési piacait célozza, a 
Knorr-Bremse globális M&A (fúziós és felvásárlási) stratégiájához tökéletesen 
illeszkedve  

 
 
München, 2022. június 15. – A Knorr-Bremse, a fékrendszerek, illetve egyéb vasúti és 
haszongépjármű-rendszerek globális piacvezetője a spanyol Cojali S.L. vállalat többségi 
részesedésének megvásárlásáról írt alá szerződést. A Cojali a hagyományos és 
távdiagnosztikai rendszerek többmárkás globális fejlesztője a haszongépjárművek és más 
járműtípusok terén. A tranzakció a szokásos feltételekkel kerül véglegesítésre, az érintett 
trösztellenes hatóságok jóváhagyását is ideértve. 

 
A felvásárlással a Knorr-Bremse a konnektivitási alkalmazások növekvő piacába fektet be a 
Csoport digitalizációs szaktudásának további fejlesztése mellett. A hosszú távú üzleti 
lehetőségek kihasználása a Knorr-Bremse stratégiájának szerves részét képezi. Az 
organikus növekedésen túl a Knorr-Bremse a külső technológiai szakértelemhez való 
hozzáférés, valamint a növekvő piacok és a közlekedési ágazat újabb fejleményei által 
nyújtott előnyök kihasználása érdekében fúziókat és felvásárlásokat (M&A) hajt végre. 

 
Bernd Spies, a Knorr-Bremse AG igazgatótanácsának haszongépjármű-rendszerek 
üzletágért felelős tagja: „A Cojali-részesedés megszerzésével ügyfeleink 
rendszerpartnereként a digitális összekapcsolt megoldások globálisan növekvő piacán 
erősítjük pozíciónkat. A mechatronikai alkatrészek járművenkénti aránya hihetetlen 
gyorsasággal nő. Ugyanakkor a közlekedő járművezetőket egyre több digitális szolgáltatás 
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is támogatja. Minden jármű meghibásodása pénzbe kerül. Ezért a műhelyben végzett pontos, 
helyhez kötött diagnosztika és az intelligens távoli járműdiagnosztika (és állapotfigyelés) 
kombinációja az ügyfelek flottáinak hosszú távú, hatékonyabb kezelését támogatja. Azáltal, 
hogy olyan haszongépjármű-specifikus szoftvermegoldásba fektetünk be, ami a big data és 
a big data alapú prediktív karbantartás terén újabb üzleti lehetőségeket nyit számunkra, nem 
csak a meglévő utópiaci üzletágunkat erősítjük, hanem a digitalizációs megatrendre épülő 
sikeres növekedésünket is folytatjuk. Nagy várakozással tekintek a közös munka elé.” 

 
A Knorr-Bremse révén ideális partnerre sikerült szert tennünk – a Csoport kiterjedt 
hálózatával együtt. Ez az együttműködés a termékeink és szolgáltatásaink további 
fejlesztését, valamint a még szélesebb ügyfélkör elérését teszi lehetővé számunkra. Együtt 
képesek leszünk a Cojali további növekedését – a Knorr-Bremse csapatával való 
tudásmegosztás és együttműködés révén – hatékonyan biztosítani" - tette hozzá Venancio 
Alberca, a Cojali S.L. alapító-vezérigazgatója. 

 
A Cojali diagnosztikai szakértelmét felhasználva a műhelyek és a flottaüzemeltetők márkától 
függetlenül pontosan és gyorsan mérhetik fel a járműalkatrészek állapotát, miközben a hibák 
elhárításához is átfogó segítséget kapnak. A különböző méretű flottaüzemeltetők körében 
egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy ne csak akkor ellenőrizzék az egyes alkatrészek, 
vagy akár a teljes járműrendszerek állapotát, amikor a járművek a műhelyben állnak, hanem 
akár menet közben is, hogy a szükséges javítások minél inkább előre jelezhetők legyenek. 
Az együttműködés során a Knorr-Bremse és a Cojali intenzíven törekszik a távdiagnosztikai 
(és állapotfigyelési), valamint a prediktív karbantartási technológiák kínálatának bővítésére 
abból a célból, hogy az ügyfelek járműparkjának rendelkezésre állása még inkább 
biztosítható legyen. 
 
A 2021-es pénzügyi évben a Cojali 77,6 millió euró bevételt ért el az átlagot jócskán 
meghaladó nyereségesség mellett. Az utóbbi öt évben a Cojali átlagosan 16 százalékos éves 
növekedési ütemet produkált. A Cojali konszolidációja a haszongépjármű-rendszerek (CVS) 
szegmens utópiaci üzletágának bevételi arányát is tovább növeli. A 2021-es üzleti év alapján 
ez a CVS részesedésének közel 160 bázispontos növekedését jelentené a globális utópiaci 
szegmensben (2021-es üzleti év: ~27 százalék). 
 
A Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, tőzsdei jel: KBX) fékrendszerek, valamint egyéb, 
vasúti és haszongépjármű-rendszerek globális piacvezetője. A Knorr-Bremse termékei döntő 
mértékben járulnak hozzá  világszerte a kötöttpályás és a közutakon nagyobb biztonságához 
és energiahatékonyságához. Több mint 30 ország 100 telephelyén 30.500 munkatárs 
dolgozik szakértelemmel és motivációval azért, hogy a cégcsoport vevői világszerte 
elégedettek 
legyenek termékeikkel és szolgáltatásaikkal. A Knorr-Bremse két üzletága 2021-ben 
együttesen 6,7 milliárd euró árbevételt realizált. Iparági innovátorként a vállalat már több mint 
110 éve játszik meghatározó szerepet a mobilitás és a szállítmányozási technológiák 
fejlesztésében, különös tekintettel a hálózatosított rendszermegoldásokra. A Knorr-Bremse 
az egyik legsikeresebb, a legfontosabb globális megatrendek, az urbanizáció, a 
fenntarthatóság, a digitalizáció és a mobilitás által kínált lehetőségeket hasznosító német 
ipari vállalat. 
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A Cojali S.L., amelynek központja a spanyolországi Campo de Criptanában található, a világ 
több mint 115 országában működik. Már most világelső hagyományos diagnosztika, 
távdiagnosztika, karbantartás és telematika területén, prediktív technológiai megoldások 
fejlesztője, valamint haszongépjárművek alkatrészeket is gyárt. A rendkívül jövedelmező 
technológiai megoldásokat fejlesztő cég mintegy 495 főt foglalkoztat, és a piacvezető 
Európában a többmárkás diagnosztikában. 
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