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Írjuk együtt a digitális jövőt!

Világvezető cég az energetika és automatizálás terén
Piacvezető pozíciók a főbb üzleti területeken

Az ABB divíziói

Élenjáró technológiák

Kiemelt termékeink és szolgáltatásaink

Energiaelosztás

1988 alapítás
Alapítva svájci (BBC, 1891)
és svéd (ASEA, 1883)
mérnöki cégek egyesülésével

+100 ország
Az ABB valamennyi kontinensen 
képviselteti magát. 
Gyáraink száma több mint 300

Az ABB vezető szerepet játszik a legmodernebb technológiák fejlesztése és 
szállítása terén, termékek és megoldások széles skáláját kínálja a digitális 
iparágak számára. Az innováció terén több mint 130 éves múlttal rendelkező 
ABB napjainkban meghatározó szerepet tölt be a digitális iparágak fejlődésé-
ben az ABB Ability TM digitális platform által támogatott öt, vevőközpontú, 
világviszonylatban is vezető szerepet játszó üzletágával, az Energetika, Ipari 
Automatizálás, Hajtások, Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágakkal.  
Az ABB a piacvezető Energetikai Hálózatok divízióját 2020-ban eladja  
a Hitachinak.

Hazai mérnöki 
háttérrel rendelkezünk

Felkészült csapatunk a Magyarországon forgalmazott termékek tervezésétől az üzembe helyezésig képes a megrendelői 
igények kielégítésére. 

A teljes Magyarországon forgalmazott ABB portfólióra rendelkezünk helyi értékesítés támogató csapattal. 

Számos területen kínálunk megoldásokat, legyen szó energiatermelésről, -elosztásról, hálózatirányításról, 
folyamatirányításról és -automatizálásról, ipari szoftverekről, teljesítményelektronikáról, robotokról vagy intelligens 
épületfelügyeleti rendszerekről.

Ügyfeleink között megtalálható az ipari és energia szektor megannyi kiemelkedő képviselője.

$34 milliárd
forgalom 2017

+147 000 
munkatárs
150 nemzetből

$1,3 milliárd/év 
Kutatás-Fejlesztésre költött összeg 

Az ABB több mint 130 éves tradíciót tudhat magáénak, sikerét  
különösen a kutatás-fejlesztésnek köszönheti, világszerte 7 kutatási 
központtal rendelkezik.
Ez teszi lehetővé, hogy az ABB élenjáró legyen számos technológia terén, 
amelyek mai társadalmunk alapjait formálják, kezdve a HVDC átviteli 
rendszertől az intelligens épületfelügyeleti megoldásokig.

Digitalizáció
Az ABB élen jár az ipari digitalizációban, hogy ezzel is  
optimalizálja ügyfelei termelését, és hozzásegítse őket,  
hogy profitáljanak a 4. ipari forradalom előnyeiből. Az ABB  
piacvezető digitális portfóliója, az ABB Ability TM több mint  
220 féle digitális megoldást és szolgáltatást tartalmaz.

YuMi® A kétkarú emberbarát robot
Az automatizált jövőt együtt építjük! ’You & Me’ 

YuMi® a robotok és emberek együttműködésének egy új korszakát nyitja meg azáltal, hogy áthidalja az együttmű ködés 
korlátait, és lehetővé teszi a biztonságos működést korlát és védőfalak használata nélkül.

System 800xA Asset Managment
System 800xA Asset Management modul-Kompetitív előny minden iparág számára

Egyedülálló beépített modul a vezető DCS rendszerben. Az Asset Management célja, hogy a terepi műszerek segítségével 
állapot információkat gyűjtsünk a technológiai és/vagy folyamat gépészeti berendezésekről, amelynek köszönhetően 
optimalizálható a karbantartás, ezáltal a költség, illetve a termelés is egyaránt.

AirPlus technológia
A világ első ökohatékony középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezése

A vadonatúj AirPlus technológiával működő gázszigetelésű kapcsolóberendezés (GIS) forradalmi öko-hatékony SF6 
alternatívát nyújt a középfeszültségű (MV) hálózatok számára.

ABB Emax2 energiahatékonyság
Az ABB Emax2 megszakító 

Az ABB Emax2 nem csak egy megszakító, hanem egy igazi energiaszabályzó, amely képes minden elektromos rend szer 
felügyeletére, növelve ezzel az energiahatékony ságot. Az ABB Emax2 védi a rendszereket, felügyeli a fogyasztókat és  
a generátorokat, méri és analizálja az energia minőségét.

SynRM motor
alacsony energiaveszteség
Szinkron Reluktancia (SynRM) motor

Az ABB alacsony veszteségű, energiahatékony  
szinkron reluktancia motor működése a mágneses  
reluktancia elvén alapszik. Elvárás, hogy a motor  
a lehető leghatékonyabban működjön, hosszú  
élettartammal, alacsony karbantartási ráfordítással  
és meghibásodás nélkül. A SynRM ezt teszi lehetővé.

Az ABB hajtások a motorok energiafogyasztását  
akár 50%-kal csökkenthetik.

Gyógyszeripar
Richter Gedeon + ABB

Az ABB szállítja a Richter Gedeon új, csúcstechno lógiájú debreceni 
Biotechnológiai Üzemének folyamat- és épületautomatizálási rendszerét.

5-10%
Árbevétel
növekedés

IparKözművek Közlekedés

5-20%
Költség
csökkentés

-50%

30%
megtakarítás
hatékonyabb megoldásokkal

Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól  
a gyártási folyamatokig.

Energetika Ipari 
automatizálás

Robotika  
és Gyártás-
automatizálás

Hajtások Energetikai 
hálózatok



Járműipar
Audi / Gestamp / Nemak

A magyarországi Audi, Gestamp, Nemak, Thyssenkrupp, Linamar gyárban ABB robotok is 
dolgoznak a szerelősorokon, biztosítva a kiváló minőséget és termelékenységet a gyártási 
költségek csökkentése mellett.

ABB robotok alkalmazásával rugalmasabbá tehetők a gyártósorok. 25%-os termelékenység-
növekedés érhető el.

Élelmiszerbiztonság
és a nyomonkövethetőség

Megoldásaink – az egyedi termékektől a vállalatirányítási és gyártáskivitelezési 
rendszerekig – segítenek fenntartani a folyamatos működést és elkerülni  
a szennyeződéseket szélsőséges és korrozív klímájú területeken csakúgy, mint 
robbanásveszélyes környezetben.

Vasút
Hatékonyság és 
környezettudatosság

Innovatív és költséghatékony energiaellátási 
megoldásokat szállítunk a nagyvasúti és városi 
tömegközlekedés infrastruktúrája és járművei 
számára.E-mobilitás

ultragyorstöltés elektromos autók számára

Az ABB helyezte üzembe Magyarországon az első villámtöltőt  
elektromos autók számára Budapesten. Az ABB töltő  
palettája az egyik legnagyobb a világon.  
4.6 kW-tól egészen 600 kW-ig tudunk  
töltőket biztosítani partnereink  
részére, ezáltal is támogatva  
a környezetbarát közlekedés  
elterjedését Magyarországon.

Superbrands Díj
2019-ben az ABB Kft. ötödik alkalommal kapta 
meg a díjat. A Superbrands a világ 
legjelentősebb márkaértékelő rendszere, 
melyben a független és önkéntes szakértőkből 
álló bizottság dönt a jelöltekről.

Fenntarthatóság
egyensúly megteremtése

Az ABB számára a fenntarthatóság  
a gazdasági sikerek, a környezet megóvása, 
valamint a társadalmi fejlődés közötti  
egyensúly megteremtését jelenti, amelyből 
minden érintett profitál.

Minőség és 
Biztonság
Az ABB az ISO 9001-es minőségirányítási,  
az ISO 14001-es környezetirányítási, vala-
mint OHSAS 18001-es munkaegészség-
ügyi és munkabiztonsági rendszerszabvá-
nyok szerinti, továbbá a VCA** előírások 
szerinti tanúsítvá nyokkal rendelkezik.

ABB Kft.
További információ: www.abb.hu

Facebook: www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Youtube: https://www.youtube.com/user/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag

Az ABB Magyarországon
Budapest: ABB kereskedelmi iroda / székhely
Fót: Raktár és szervizműhely
Győr: Szerviziroda
Gyál: Logisztikai központ
Kecskemét: Gyár
Ózd: Gyár Fót

Ózd

Gyál

Kecskemét

Győr Budapest

ABB zöld megoldások
-30% -40% megtakarítás

Az ABB zöld megoldásai is hozzájárulnak az első LEED platina minősítéssel rendelkező zöld 
irodaház, a Green House energiahatékonyságához.

A Green House-ban az ABB KNX intelligens épületirányítási- és üzemeltetési rendszer 
szabályozza és hangolja össze az épület energiaigényes funkcióit: a fűtést, hűtést, 
árnyékolást és világítást.

Intelligens épületfelügyeleti rendszerrel jelentős mértékű megtakarítás érhető el.

Fűtés
-50% -60%

Világítás
-15% -20%

Hűtés
-40%

Intelligens épületfelügyelet

88 000
telepített bázis Magyarországon

1450 helyszínen

88 000 telepített bázis

Teljes ABB termékportfólió

ABB Szolgáltatások
termékek és rendszerek
telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, szervizelése

A csapatunk a teljes termék életciklus során komplett szervizszolgáltatással segíti a megrendelőket.

Berendezései telepítésétől kezdve támogatjuk Önt az üzembiztonság maximalizálásában és ezáltal 
az üzemeltetési kockázatok mérséklésében.


