Az Eclipse Automation Európában terjeszkedik a növekvő automatizálási piac támogatása céljából
Azonnali közzétételre (2019. július 16, Cambridge, Ontario)
Az Ontario állambeli cambridge-i székhelyű Eclipse Automation ma bejelentette tulajdonszerzését a
Magyarországon, Veszprémben működő Transmoduls Ltd-ben. A Transmoduls élen jár az autógyártási,
elektronikai, élelmiszeripari és gyógyszeripari piacok céljait szolgáló, kulcsrakész, szolgáltatásokban gazdag
automatizálási megoldások gyártásában. A Kanadában és az Egyesült Államokban is telephellyel rendelkező
Eclipse a koncepciót, a tervezést, az építést, az integrálást és a beüzemelést ötvöző, bizonyítottan bevált, egyedi
automatizálási megoldásokat szállít a fejlett gyártás, a lean termelés és a korszerű disztribúció céljaira.
„A tulajdonszerzés a Transmoduls Ltd-ben izgalmas lehetőséggel szolgál az Eclipse számára” fejti ki Steve Mai,
az Eclipse Automation elnök-vezérigazgatója. „Különösen örülünk annak, hogy olyan erős üzleti partnert
találtunk, aki megfelelő eszközöket biztosít cégünknek a növekedési stratégiánk támogatására. Ez a terjeszkedés
lehetővé teszi az Eclipse számára a belső kapacitás bővítését, valamint az új és szomszédos globális piacokra való
kilépés meggyorsítását. A Transmoduls mind a 161 magasan képzett munkatársát üdvözöljük az Eclipse
kötelékeiben.”
Az Eclipse és a Transmoduls 2016 óta folytat együttműködést a Smart Automation Group keretein belül,
ügyfélközpontú üzleti viszonyt és hosszú távú bizalmat megteremtve egymás között.
„A két vállalat közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése egymást kiegészítő tényezőkkel szolgál” szögezi le Maár
Márton András, a Transmoduls Ltd. alapítója és elnöke, „emellett olyan további képességeket és erőforrásokat
biztosít, melyeknek köszönhetően a Transmoduls tovább tudja erősíteni a teljeskörű automatizálási megoldások
szolgáltatását képviselő üzleti filozófiáját.”
„A közös nemzetközi ügyfeleink számára közvetlen előnyökkel szolgál, mert a fúzió tovább erősíti az Európában
és külföldön nyújtott szolgáltatásainkat” véli Sári Lajos, a Transmoduls Ltd. társalapítója és elnökhelyettese,
„emellett az autógyártás piacán az elektronikai technológia terén mutatkozó, egyre növekvő keresletet is
támogatja”.
„Örömmel várjuk az előttünk álló új lehetőségeket, az új ügyfelekkel való találkozást és azt, hogy megfelelő
pozícióba kerüljünk a külföldi piacokon történő növekedéshez” mondja Gilles Blouin, az Eclipse Automation
üzletfejlesztési igazgatója. „Globális szereplőként mindez a nemzetközi szintű tevékenységeink megbízható
partnerrel való természetes kibővítését jelenti. Tovább folytatjuk a kereteink kiépítését az ügyfeleinkhez való
kedvező közelségben, valamint a földrészek közötti, nagyléptékű programjaink támogatását.”
Az Eclipse a közép-európai terjeszkedéssel továbbra is arra a sikerreceptjére épít, amely a know-how-t, a
flexibilitást és a jól bevált, érzékenyen reagáló automatizálási technológia korlátozás nélküli kínálatát foglalja
magában. A Transmoduls Ltd. továbbra is a saját neve alatt tevékenykedik majd, míg a márkaépítés az Eclipse
Automation feladata lesz.

Az Eclipse Automation cégről: http://www.eclipseautomation.com/
Az Eclipse Automation, amely Kanada legnagyobb, magántulajdonban lévő egyedi automatizálási beszállítója,
innovatív automatizálási megoldások és berendezések tervezését, konstruálását, gyártását, integrálását és
szervizelését végzi világszerte. Az Eclipse, melynek a székhelye Cambridge-ben (Ontario) található, és amely
világszerte 14 telephellyel rendelkezik, az iparágakon átívelő know-how-t, fejlett képességeket és bizonyítottan
jól megtervezett alkalmazásokat kínál a termelési, a gyártási és forgalmazási stratégiák megerősítésére. A
körülbelül 650 alkalmazottal rendelkező Eclipse az egészségügyi, a közlekedési, az energia, a végfelhasználói, az
elektronikai és az ipari ágazatok piacait szolgálja ki.
Az Eclipse az általánosan kiemelkedő üzleti teljesítményének köszönhetően már az egymást követő ötödik évben
kapta meg a Deloitte Legjobban Menedzselt Vállalatok programja keretében a Kanada egyik legjobban
menedzselt vállalata elismerést. Az Eclipse ugyancsak ötödik éve kapja meg a Kanada legdinamikusabb és
legsikeresebb üzleti vállalkozásainak járó Growth 500 Award díjat. Az Eclipse Automation a Smart Automation
Group társalapítója, amely globális lehetőségeket és támogatást kínál ügyfelei számára.
A Transmoduls Ltd. cégről: https://www.transmoduls.hu/en
Az 1991-ben alapított Transmoduls Ltd., melynek székhelye Veszprémben, Magyarországon található, egy
rendszerintegrátor és automatizálási berendezés gyártó vállalat. A Transmoduls fejlett tervezésű konstrukciót,
gyártást és szolgáltatást kínál, különös hangsúlyt fektetve az eljárásra, az innovációra és a technológiára. A
vállalat kutató központja és a világszínvonalú megmunkáló üzeme támogatja a fejlődő országok technológiáját.
A globális üzleti tevékenységek a bevételek több mint egyharmadát teszik ki, a vállalat Kínába, Franciaországba,
Lengyelországba, Romániába, Spanyolországba, Mexikóba és az USA-ba exportál.
A Smart Automation Groupról: http://www.smartautomationgroup.com/
A Smart Automation Group egy Észak-Amerikában, Európában, Délkelet-Ázsiában és Kínában működő öt vállalat
közötti együttműködést jelent. A partnerek olyan innovatív, vezető automatizálási cégek, melyek megosztják
egymással a legjobb általános gyakorlatokat, a szellemi tulajdonokat, a tapasztalatokat és a know-how-t. A Group
megbirkózik a kihívásokkal, és olyan egyedi megoldásokat kínál a cégek számára, amilyenekre azoknak szükségük
van ahhoz, hogy a különböző országokban úgy automatizálhassák az üzemeiket, hogy ne kelljen több
beszállítóval és nem szabványos rendszerekkel bajlódniuk. A Smart Automation Group partnerei: Eclipse
Automation –Kanada és Egyesült Államok; INSYS Industriesystene AG – Svájc; Transmoduls Ltd. (Eclipse társaság)
–Magyarország; ITE Automation – Kína; NIXMA Technology – Thaiföld, Malajzia, India
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