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Sajtóközlemény

A Knorr-Bremse a haszongépjárművek diagnosztikáját és 
karbantartási menedzselését teljesen új szintre emeli

▪ A közúti fuvarozók adatvezérelt döntéshozatala növeli a járművek rendelkezésre 
állását, javítja a menetidőt és növeli a hatékonyságot

▪ A Knorr-Bremse és a COJALI S.L. egyesülésének célja, hogy megerősítsék 
utópiaci üzletüket, és teljes mértékben kihasználják a digitalizáció és az 
összekapcsoltság adta lehetőségeket

▪ A terv az, hogy a Knorr-Bremse NEO műhelydiagnosztikáját integrálják a 
Jaltesttel, a Cojali haszonjárművek többmárkás diagnosztikai megoldásával.

München, 2022. szeptember 16. – Az egyik módja annak, hogy a Knorr-Bremse, a fékrendszerek, 
valamint egyéb vasúti és haszongépjármű-rendszerek globális piacvezetője a közúti közlekedés 
biztonságosabbá és hatékonyabbá tételéhez hozzájárul, hogy digitális és adatvezérelt utópiaci 
megoldásokat szállít. 2022 júniusában a Knorr-Bremse megállapodást írt alá a cég jelenlétének a 
digitális, adatvezérelt utópiaci megoldások terén való bővítése érdekében a spanyol COJALI S.L. 
cég többségi részesedésének megszerzéséről, amely a kereskedelmi és diagnosztikai rendszerek 
nemzetközi fejlesztője és gyártója haszongép- és más járművek részére. Az akvizíciót jelenleg 
vizsgálják az illetékes versenyhatóságok. A Knorr-Bremse 2022. szeptember 13-17-ig az 
Automechanika szakkiállításon a németországi Frankfurt am Mainban (3.0 csarnok, E91 és G98 
standok) mutatja be a vállalat összekapcsoltság stratégiájának jövőbeli előnyeit a flotta- és 
műhelyüzemeltetőknek és az IAA TRANSPORTATION 2022 szakkiállítás 2022. szeptember 20-25-
én Hannoverben, Németországban (12-es csarnok, C21-es stand).

A Jaltest márkanév alatt a Cojali már a haszongépjárművek többmárkás diagnosztikai 
megoldásainak globális szállítója. Mostantól a Knorr-Bremse ügyfelei is profitálnak majd belőlük – 
erősíti meg Alexander Wagner, a Knorr-Bremse Haszonjármű-rendszerek utópiacáért/TruckServices 
EMEA  felelős alelnöke: „Már most is támogatjuk ügyfeleinket a precíz járműalkatrész-
diagnosztikához szervizmegoldásokkal, valamint segítségnyújtással és hibaelhárítással. A 
műhelyhatékonyság további racionalizálása érdekében azt tervezzük, hogy a Knorr-Bremse NEO 
műhelydiagnosztikai megoldását integráljuk a Jaltestbe, és beépítjük a Jaltest szolgáltatásai közé. 
Középtávon azt tervezzük, hogy folyamatosan bővítjük márka- és rendszerfüggetlen diagnosztikai 
megoldásaink kínálatát, és a Jaltest márkanév alatt még szilárdabban meghonosítjuk a piacon a 
műhelyek, kereskedők és flották számára.”

A Jaltest-be integrált NEO diagnosztikai megoldás még hatékonyabbá teszi a műhelyeket azáltal, 
hogy lehetővé teszi a már Jaltest diagnosztikát használó műhelyek számára, hogy szükség szerint 
hozzáadhassák a Knorr-Bremse diagnosztikai megoldását, tovább javítva ezzel a funkcionalitásukat. 
Ezzel a további diagnosztikai szakértelemmel, amely a Knorr-Bremse kiterjedt OE know-how-ján 
alapul, a műhelyek és a flottaüzemeltetők képesek lesznek gyorsan és pontosan elemezni az összes 
Knorr-Bremse járműalkatrész állapotát, miközben átfogó hibaelhárítási támogatást is élvezhetnek.

A helybeni és a távdiagnosztika kombinálása
A Cojali flottakezelő megoldása, a Jaltest Telematics – amely már most is bővíthető a 
távdiagnosztikai funkciók széles skálájával – segít a munkafolyamatok további digitalizálásában. Ez 
lehetővé teszi a flottaüzemeltetők számára, hogy ellenőrizzék bizonyos alkatrészek vagy teljes 
járműrendszerek állapotát akár a műhelyben, amíg azok álló helyzetben vannak, vagy távolról, 
miközben az úton vannak. Az így kapott (nagy) adatok összegyűjtése és elemzése után új digitális 
lehetőségeket nyitnak meg, mint például a prediktív karbantartás és más digitális szolgáltatások. A 
Knorr-Bremse végső célja mindig ugyanaz: az ügyfelek járműflottájának elérhetőségének további 
javítása.
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Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, ticker symbol: KBX) a vasúti és haszonjárművek 
fékrendszereinek és egyéb rendszereinek globális piacvezetője. A Knorr-Bremse termékei döntően 
hozzájárulnak a nagyobb biztonsághoz és energiahatékonysághoz vasúton és a közutakon 
világszerte. Körülbelül 500 alkalmazott több mint 100 telephelyen, több mint 30 országban 
szakértelmüket és motivációjukat használják fel arra, hogy világszerte elégedettek legyenek 
vásárlóival termékekkel és szolgáltatásokkal. 2021-ben a Knorr-Bremse két üzletága együtt 6,7 
milliárd eurós bevételt ért el. A vállalat több mint 115 éve az iparág innovátora, a mobilitási és 
szállítási technológiák fejlesztéseinek hajtóereje, és az összekapcsolt rendszermegoldások terén 
élen jár. A Knorr-Bremse Németország egyik legsikeresebb ipari vállalata, és a legfontosabb globális 
megatrendekből profitál: Urbanizáció, Fenntarthatóság, Digitalizáció és Mobilitás.
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