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ABB v České republice
Firemní profil

—
Co děláme
ABB je technologická společnost,
která podněcuje transformaci společnosti
a průmyslu k dosažení produktivnější
a trvale udržitelnější budoucnosti.
Propojením software s portfoliem
elektrotechniky, robotiky, automatizace
a pohonů ABB posouvá hranice technologií
na vyšší úroveň výkonnosti.
V ČR působí prostřednictvím svých výrobků,
řešení a služeb již od roku 1970, formální vznik
společnosti se však datuje od roku 1992,
kdy byla založena první společnost s názvem ABB.
V průběhu 90. let se skupina firem ABB v ČR
postupně rozrůstala o další společnosti
až do dnešní podoby ABB s.r.o.

Základní údaje
ABB s.r.o.
BB Centrum budova Delta II
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Počet zaměstnanců
> 3 300

—
Kde působíme
Jablonec nad Nisou

Ostrava

Most

Brno
Plzeň

Praha, Praha – Vestec

—
Vedení společnosti

Vítězslav Lukáš
generální ředitel

Václav Švub
digitální
lídr

Miroslav Blažek
ředitel bezpečnosti
a ochrany zdraví

Aleš Rychetský
finanční
ředitel

Iveta Valentová
personální
ředitelka

Tomáš Čejchan
ředitel právního
oddělení

Anna Vondráčková
ředitelka
komunikace

Vladimír Janypka
ředitel jednotky
Elektrotechnika

Karel Buchta
ředitel jednotky
Procesní
automatizace

Marek Svatuška
ředitel jednotky
Pohony

Vítězslav Lukáš
ředitel jednotky
Robotika
a automatizace
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—
Naše jednotky v České republice
—
Elektrotechnika
ABB Elektrotechnika nabízí rozsáhlé portfolio výrobků,
digitálních řešení a služeb pokrývající širokou oblast
od rozvoden po zásuvky, a podporuje tak využívání
bezpečných, chytrých a udržitelných elektrotechnických
řešení. Součástí nabídky jsou také digitální a k internetu
připojené inovativní produkty, řešení a služby pro nízké
a vysoké napětí včetně nabíjecí infrastruktury pro elektrická
vozidla, modulové rozvodné stanice, řešení pro automatizaci
distribuce energie, chránění, domovní elektroinstalace,
rozváděče, kabeláž, skříně, senzory a řídicí prvky.

—
Procesní automatizace
Jednotka ABB Procesní automatizace nabízí široké
spektrum řešení pro zpracovatelský a hybridní průmysl,
včetně integrovaných řešení a služeb procesní
automatizace, elektrotechnických a digitálních řešení,

řídicích systémů, softwarových řešení a pokročilých služeb.
Součástí portfolia jednotky jsou také produkty pro měření
a analytiku, turbodmychadla a řešení pro námořní průmysl.
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—
Pohony
ABB Pohony nabízí výrobky, řešení a služby odrážející nejen
postavení světové jedničky na trhu s regulovanými pohony,
ale dokládají také trvalé zaměření na inovace v dané oblasti.
Vedle dodávek komplexních řešení, zajišťují pro zákazníky
také lokální technickou podporu a servis pro frekvenční
měniče a elektromotory. V širokém portfoliu najdete
frekvenční měniče a elektromotory od těch nejnižších
výkonů až po ty nejvyšší.

—
Robotika a automatizace
Jednotka ABB Robotika a automatizace nabízí zákazníkům
řešení z oblasti robotiky a automatizace strojů a továren
s vysokou přidanou hodnotou. Naše integrovaná řešení pro
automatizaci výrobních procesů, podpořená zkušenostmi
s jejich aplikací v širokém spektru průmyslových odvětví
přinášejí zákazníkům ABB hmatatelnou hodnotu.

V rámci zaměření na inovace se naše jednotka intenzivně
věnuje práci na umělé inteligenci, vyvíjí platformy pro
spolupráci v oblasti digitalizace a rozšiřuje stávající výrobní
a výzkumné kapacity.

6

ABB V ČESKÉ REPUBLICE FIREMNÍ PROFIL

—
Lokality ABB v České republice
ABB působí v České republice v 7 lokalitách.
Nejvýznamnější vývojová centra a výrobní závody má v Brně,
Ostravě, Jablonci nad Nisou a v Praze, kde také sídlí.

—
Brno

—
Jablonec nad Nisou

Brněnský závod byl založen v roce 1887 a v současné
době zaměstnává více než 2000 zaměstnanců. Ve dvou
brněnských areálech ABB (na Vídeňské a Heršpické) působí
sedm samostatných jednotek, přičemž Rozváděče VN i NN
jsou největší výrobní závody v Evropě. Dodávky míří do cca
100 zemí světa největším světovým zákazníkům a jsou
využity pro realizaci vysoce náročných projektů. Stopu
z brněnského závodu lze nalézt mimo jiné v nejvyšším
mrakodrapu světa Burdž Chalífa a rozváděče z Brna se starají
o distribuci elektřiny také v londýnském metru nebo
v datovém centru Facebooku. Brněnský závod je také
největším výrobním závodem Přístrojových traf a senzorů
dle IEC normy na světě.

Historie jabloneckého výrobního závodu Elektro-Praga
se píše již od roku 1868. Od svého založení až do současné
doby se řadí mezi nejvýznamnější výrobce domovního
elektroinstalačního materiálu v České republice.

—
Most
Regionální pobočka v Mostě zajišťuje dodávky řídicích
systémů, aplikací pro pohony a kompletní automatizační
řešení technologických procesů.

S portfoliem, které čítá téměř 20 designových řad spínačů
a zásuvek, doplněné velkým množstvím dalších přístrojů
pro moderní a inteligentní elektroinstalaci a domovní
automatizaci. Nejúspěšnější řadou je Tango®, která se stala
absolutním standardem na českém trhu.

—
Ostrava
Ostrava je jednou z lokalit, kde působí Operační centrum
Evropa (EUOPC). Najdete jej nejen v Ostravě ale i v Plzni,
Krakově a Kaliningradu. Toto globální centrum poskytuje
vysoce kvalitní služby a technická řešení v oblasti
automatizace, vývoje softwaru, konstrukce strojních
zařízení, projektování a uvádění do provozu elektrických
systémů a pohonů, ale také řízení dodavatelského řetězce
a projektového řízení a podpory. Centrum zaměstnává
více než 550 lidí a v Ostravě funguje od roku 2002.
Svou působností dalece překračuje hranice Ostravy
i České republiky.
V Ostravě sídli i jedno z globálních center pro opravy
a repase robotů. Další centra jsou Auburn Hills (Michigan,
USA) a Šanghaji (Čína). Kromě toho má ABB lokální centra
v Brazílii, Německu a Vietnamu.
Za posledních 25 let se týmům ABB podařilo repasovat
a upgradovat tisíce robotů, které tak získaly šanci na druhý
život. Vedle robotů procházejí repasí či renovací také
periferní zařízení, jako jsou kontroléry a ovládací panely.
Repasované roboty umožňují zákazníkům využívat nové
funkce a pokročilé služby a současně snižovat náklady
na údržbu. Poptávka po repasovaných robotech je tak
vysoká, že ostravské centrum opouští denně více než jeden
robot.
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—
Plzeň

—
Praha, Praha – Vestec

Plzeň je po Ostravě druhou lokalitou, kde v ČR působí
Operační centrum Evropa (EUOPC). Oddělení v Plzni
poskytuje řešení nejen v automatizaci pro průmysl
a energetiku, ale i inženýrskou a technickou podporu
v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Podílí se na návrzích
řešení, projektování systémů, programování aplikací
a uvádění do provozu.

Aplikační centrum svařování a dělení materiálu se zaměřuje
na aplikovaný vývoj, výrobu a testování jak
standardizovaných buněk, tak ucelených a na klíč
sestavených systémů. Nabídku centra doplňuje znalost
procesů svařování a řezání a nadto vývoj a výroba
speciálních polohovadel nad rámec standardního portfolia
ABB. Centrum využívá testovací stanice vybavené různými
typy ABB robotů a školicí stanice, které jsou využívány pro
zaškolení zákazníků. Nechybí ani DEMO stanice pro
obloukové a laserové svařování. Součástí centra je
i showroom svařování a řezání materiálu.

ABB ČR

Elektrotechnika

Procesní
automatizace

4 obchodní
jednotky

20 divizí

Pohony

7 lokalit

> 3 300
zaměstnanců

Robotika
a automatizace

—

ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4
Česká republika
Kontaktní centrum: 800 312 222
(from abroad: +420 597 468 940)
kontakt@cz.abb.com
abb.cz

