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Az Eaton 

Az Eaton Corporation energiagazdálkodásra szakosodott vállalat, amely 
2017-ben 20,4 milliárd USD forgalmat bonyolított le. A vállalat világpiaci 
vezető szerepet tölt be a következő technológiai területeken: a 
biztonságos áramellátás, -elosztás és -vezérlés elektronikai berende- 
zései és rendszerei; hidraulikus berendezések, rendszerek és szolgál- 
tatások ipari és mobil eszközökhöz; üzemanyag-ellátó, hidraulikus és 
légkompressziós rendszerek közlekedési és katonai járművekhez; va- 
lamint meghajtó-rendszerek a jobb teljesítmény, a nagyobb biztonság 
és a kisebb üzemanyag-fogyasztás érdekében a személygépkocsiktól a 
tehergépkocsikig. Az Eaton mintegy 96 000 dolgozót foglalkoztat, és 
termékeit több mint 175 országban értékesíti. 

Az Eaton komolyan veszi kulcsszerepét, miközben figyelmét arra össz-
pontosítja, hogy kiváló teljesítményt nyújtva erős ügyfélkapcsolatokat építsen ki és ápoljon. Terméke- 
inktől kezdve elkötelezett ügyfélszolgálatunkig és támogatásunkig: tudjuk, mi a fontos Önöknek. 

Az Eaton Európában 

Növekvő jelenlétünk záloga, hogy ügyfeleinknek Európa-szerte optimális szolgáltatásokat 
nyújtunk 

Az Eaton először 1946-ban jelent meg aktívan Európában, amikor kisebbségi részesedést vásárolt 
egy brit motorszivattyú és váltómű gyártó, a Hobourn-Eaton Manufacturing Company Ltd. vállalatnál. 
Az Eaton azóta a szervezeti fejlődés és felvásárlások révén jelentősen növelte jelenlétét a földrészen. 
2007-es felvásárlása óta az MGE Office Protection Systems a szünetmentes áramellátás üzletágunkat 
erősíti. Az Eaton 2008-ban a Moeller csoport integrációjával tovább szélesítette globális portfolióját. 
Még ugyanabban az évben az Integ Holdings Limited (Integrated Hydraulics) felvásárlásával a hidrau- 
likai termékek választékát is bővítette. 2012-ben kezdődött a Cooper Industries integrációja. Jelenleg 
az Eaton több mint 50 kutatási és gyártási telephellyel rendelkezik Európában. A Villamosipari alkal- 
mazások, Légi alkalmazások, Hidraulikus alkalmazások, Haszongépjárművek és Autóipar üzletágak 
ezekről a telephelyekről látják el az európai, közel-keleti és afrikai piacokat. 
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Lendületbe hozzuk az európai cégeket 

Az Eaton a világ egyik vezető vállalata a saját iparágában. Számos ipari és kereskedelmi alkalmazást 
kiszolgáló sokoldalú termékeinkkel az élet minden területén találkozhat: a mindennapokban, a mun-
kahelyén vagy akár a szabadidejében. Vezető vállalatként innovatív, kiváló minőségű termékeket fej-
lesztünk és gyártunk, ügyfeleinkkel szoros együttműködésben. Vállalatunk egyik fő törekvése, hogy 
partnereinek környezetbarát és fenntartható megoldásokat kínáljon, melyek energiahatékonyságukkal, 
alacsony kibocsátásukkal és az erőforrások kímélésével tűnnek ki. Termékeink jelentős részét Euró-
pában gyártjuk. Az Eaton név alatt forgalmazott termékek mellett hozzánk tartoznak az Aeroquip, a 
Char-Lynn, a Cutler-Hammer, az Elek, a Golf Pride, a Holec, a Hydro-Line, az MEM, az MGE Office 
Protection Systems, a Moeller, a Powerware és a Vickers márkanév alatt értékesített termékek is. 

Vállalati felépítés 

Európában az Eaton valamennyi üzletága képviselteti magát. 

Villamosipari alkalmazások (Electrical) 

Az Eaton széleskörű termék- és szolgáltatáskínálatával az alábbi ágazatok vezető vállalatának szá-
mít: villamos vezérlések, energiaelosztás, szünetmentes áramellátás és ipari automatizálás. A villa-
mos-ipari részleg ügyfélközpontú, a piacok folyamatosan változó követelményeit figyelembevevő 
megoldásaival tűnik ki az ipari, áramellátási és az OEM alkalmazások, valamint a haszongépjárművek 
piacán, ill. a lakó- és irodaépületek áramellátása terén. 

Ipari alkalmazások (Industrial) 

Hidraulikus alkalmazások (Hydraulics) 
Az Eaton a mobil és ipari alkalmazástechnikai rendszerek és komponensek vezető gyártója. A vállala-
tunk által kiszolgált piac igen szerteágazó: mezőgazdaság, bányászat, erdőgazdálkodás, áramellátás, 
mély- és magasépítés, tengeri és part menti létesítmények, szállítástechnika és szerszámgépgyártás. 

Légi alkalmazások (Aerospace) 
Az Eaton az ágazaton belül világelső a megbízható, kiváló hatékonyságú hidraulikus- és üzemanyag-
rendszerek, valamint repülőgép-alkatrészek fejlesztése, gyártása és értékesítése területén. 

Haszongépjárművek (Truck) 
A Haszongépjárművek csoport vezető szerepet tölt be a világon a haszongépjárművek és mezőgaz-
dasági gépek hajtásrendszereinek és egyéb alkatrészeinek fejlesztésében, gyártásában és értékesí-
tésében. Az Eaton a legnagyobb járműgyártókkal és flottakezelőkkel működik együtt világszerte, hogy 
a vezérlő- és szabályozórendszerekhez kifejlesztett innovatív megoldásaival hozzájáruljon a teljesít-
mény, a termelékenység és fenntarthatóság növeléséhez, a kézi és automata váltók, a kuplungok, a 
hibrid hajtások és a károsanyag-kibocsátás területén. 

Autóipar (Automotive) 
Az Eaton Autóipar csoportja révén az autóipar fontos szerződéses beszállítójának számít. A cég leg-
fontosabb termékei a különböző differenciálművek, hengerfejek, klíma-, kormánymű-, futómű-
stabilizáló és olajhűtő-vezetékek, karosszéria légterelők, valamint fröccsöntött műanyag elemek és 
gépjárműidomok, szelepek és szelepvezérlő alkatrészek, kompresszorok, vezérlők váltóművek és 
motorrészegységek számára. 
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Az Ipari automatizálási üzletág 
világszerte elsősorban a gyártás- 
és eljárástechnikai automatizálási 
megoldásokkal foglalkozik: rend-
szermegoldások és termékek a 
gépgyártók, a végfelhasználók és 
berendezésgyártók részére. 

Az Electrical Sector 

2008. április elején az amerikai Eaton Corporation 100%-ban felvásárolta a Moeller Csoportot, ezáltal 
szakmai befektetőként kizárólagos tulajdonosává vált. A cég már 100 évvel ezelőtt is foglalkozott az 
automatizálás alapfunkcióival, és azóta is mindig innovatív termékeket és megoldásokat fejlesztett ki: 
az energia átvitel és –elosztás, a vezérléstechnika, a szabályozástechnika, a kezelés és megjelenítés, 
a kapcsolástechnika, a védelem és a hajtások területén egyaránt. Az automatizálással szemben tá-
masztott, állandóan növekvő igényekkel együtt fejlődött a cég is. Így került sor a teljes körű tervezés-
hez, méretezéshez és szimulációhoz szükséges, először még egyszerű, később pedig mind intelli-
gensebb eszközök kifejlesztésére. Ma már vevőinknek a teljes körű automatizálással kapcsolatos 
igényeit mindent átfogó, általános érvényű értékteremtő lánc segítségével szolgáljuk ki: szaktanács-
adás, tervezés, szerelés, üzembe helyezés, vevőtámogatás.  
Vevők az ipari automatizálás, az épületautomatizálás és energiaelosztás területein saját igényeket 
támasztanak a megoldásokkal és szolgáltatásokkal szemben. Ez készteti cégünket, hogy a három 
szakterületnek megfelelően orientált vállalati struktúrával szolgálja a felmerült feladatok megoldását.  

Ipari automatizálás 

Épületautomatizálás 

  

 

 

 

Az Épületautomatizálási üzletág 
rendszer integrátorok, szerelők, be-
rendezésgyártók, OEM-ek és ener-
giaszolgáltatók részére kínál szakte-
rületeket átfogó rendszereket. 
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Az Energiaelosztás üzletág mindent biztosít a biz-
tonságos és megbízható energiaelosztáshoz: tel-
jes, közép- és kisfeszültségű kapcsolóberendezés 
és tokozott sín választék, komplett megoldások a 
szaktanácsadástól kezdve az üzembe helyezésig 
és a szervizig. A minőségi áramellátás szünet-
mentes és túlfeszültségvédelmi megoldásai haté-
konyan biztosítják a folyamatos rendelkezésre 
állást. 

Energiaelosztás 

Az Eaton Industries Kft. minőségpolitikája 

Az Eaton Industries Kft. fő célja: Igény szerinti határidőre leszállított, hagyományosan magas színvo- 
nalú, megbízható minőségű készülékeinkkel és berendezéseinkkel megelégedett és ennek következ- 
tében növekvő számú és visszatérő partnerek folyamatos kiszolgálása. Fontosnak tartjuk, hogy köl- 
csönösen előnyös kapcsolatot alakítsunk ki partnereinkkel. Célunk a vevői igények és elvárások teljes 
körű megismerése és teljesítése.  

Mottónk: "A megrendelő számára a legjobb megoldást ajánlani, és azt megvalósítani" 
számunkra azt jelenti, hogy vevőink elégedettségét a műszaki szempontból megfelelő, költség- 
hatékony megoldások ajánlásával és megvalósításával kívánjuk megszerezni. Termékeink, szolgálta- 
tásaink minőségének folyamatos javításával, új termékek bevezetésével és versenyképes árainkkal 
kívánunk piacon maradni, valamint piaci részesedésünket növelni. A minőségi munka az Eaton 
Industries Kft-nél alapkövetelmény, ahol a meghatározott célok elérésének forrását munkatársainkban 
látjuk. A vállalat vezetése elkötelezi magát a minőségpolitika érvényesülésének folyamatos figyelem- 
mel kisérése, szükség szerinti javító és helyesbítő intézkedések meghatározására. A minőségügyi 
rendszerünk hatásos és ellenőrzött működése érdekében munkatársaink minőség-szemléletének 
állandó figyelemmel kísérjük és fejlesztjük, és mindent elkövetünk, hogy szakértelmüket, minőség 
iránti igényességünket képzéssel, információkkal folyamatosan gyarapítsuk. Vevőink érdekében csak 
olyan alvállalkozót, beszállítót fogadunk el, aki megbízható, gyors és pontos munkájával hozzájárul a 
cégünk által képviselt minőséghez. Minőségpolitikánk egységesen és teljes körűen érvényes vala- 
mennyi tevékenységünkre és működésünk folyamataira. A minőségnek a mindennapi munkafolya- 
matok részeként kell érvényesülnie. Az Eaton Industries Kft. a megfogalmazott céljait és tevékenysé- 
gét a törvényi és jogszabályi előírások betartásával, valamint az ISO 9001:2015 szabvány előírásai- 
nak megfelelően kívánja végezni, dokumentálni.  




