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Společnost Moeller mění název, logo 
na výrobcích však zůstává

Kdo byl iniciátorem jednání o převzetí 
firmy Moeller společností Eaton?

Firma Moeller byla oslovena společnos-
tí Eaton.  Mám-li být přesný, tak osloven byl 
investiční fond Doughty Hanson & Co., který 
v té době byl vlastníkem koncernu Moeller. 

Proč měla společnost Eaton zájem 
o převzetí firmy Moeller?

Společnost Eaton chtěla proniknout na ev-
ropský trh. Jde o společnost, která je v USA 
stejně známá jako např. Moeller v Evropě. 
O tom svědčí i skutečnost, že prezident Oba-
ma navštívil Eaton již asi měsíc po svém ná-
stupu do funkce. Eaton se mohl na evropské 
trhy dostat dvěma způsoby: buď si vybudovat 
vlastní evropskou strukturu, nebo koupit firmu 
s dobrým postavením na evropském trhu a vyu-
žít její potenciál. Společnost Eaton zvolila dru-
hou variantu a akvizicí firmy Moeller získala 
celosvětový dosah. 

Jak se změna vlastníka projeví ve vede-
ní a směřování firmy?

Poslední tři čtyři roky byla společnost 
Moeller vlastněna investičními fondy. Fond 
vždy koupil celou společnost, nechal si ji dva 
tři roky a pak ji prodal jiné investiční spo-
lečnosti. Velkou změnou je, že nyní se stává 
vlastníkem společnost, která se zabývá po-
dobným oborem. Moeller vlastně našel stra-
tegického partnera a obě společnosti se na-
vzájem velmi dobře doplňují ve svých pro-
duktech a službách. 

Akvizice se uskutečnila v době, kdy se 
trhy v USA a posléze i v Evropě otřásaly 

hospodářskou krizí. Mělo to vliv na prů-
běh akvizice?

Hospodářská krize akvizici zásadním způ-
sobem neovlivnila. V této době je ale důleži-
té, že spojením firem Moeller a Eaton se roz-
šiřuje portfolio výrobků a to nám dává urči-
tou výhodu oproti naší konkurenci v současné 
nelehké době.

Jak se spojením obou firem rozšířilo 
portfolio výrobků?

Portfolio obou firem se doplňuje. Společ-
nost Eaton se dělí na dvě základní části: divi-
zi elektro a průmyslovou divizi (obr. 2), která 
se dále dělí na divize Aerospace, Hydraulics, 
Truck a Automotive. Společnost Moeller nyní 
patří do divize elek tro. Před akvizicí byla tato 

divize společnosti Eaton zaměřena na výrob-
ky vysokého napětí: záložní zdroje, výkonové 
jističe, přípojnicové systémy a také na měni-
če frekvence. Převzetím společnosti Moel-
ler se divize elektro obohatí o nízkonapěťové 
prvky, jako jsou stykače, motorové spouště-
če, přístroje domovní instalace a průmyslo-
vá automatizace.

Jak probíhá začleňování firmy Moeller 
Elektrotechnika do struktur společnosti 
Eaton? Dochází ke sloučení managemen-
tu obou firem?

Ke sloučení managementu v současné 
době nedochází. Původní společnost Moel-
ler Elektrotechnika se nyní jmenuje Eaton 
Elektrotechnika. Na českém trhu ale půso-

Obr. 1. Tisková konference v pardubické hokejové hale, na které byl oficiálně zaveden název 
a logo společnosti Eaton; manažer marketingu firmy Eaton Michael Reiner (první zleva) zde 
sedí společně s brankářem Dominikem Haškem, trenérem a vrcholovými manažery HC Eaton 
Pardubice

Německý koncern Moeller má od jara 2008 
nového vlastníka, americkou společnost Ea-
ton Corporation, a postupně se začleňuje 
do jejích struktur. Proto byl začátkem září 
změněn název české dceřiné společnosti 
skutečnosti Moeller Eletrotechnika na Ea-
ton Elektrotechnika. Není bez zajímavosti, 
že k ohlášení této změny se ve velké míře 
využívá skutečnost, že Moeller Elektrotech-
nika je generálním sponzorem pardubické-
ho hokejového klubu. V pardubické hale 
a na dresech hráčů se tak mění loga z Mo-
eller na Eaton, ale generální partner zůstá-
vá stále stejný. Manažer marketingu firmy 
Eaton Elektrotechnika Michael Reiner ofi-
ciálně oznámil změnu názvu a strategii za-
čleňování právě na tiskové konferenci v ho-
kejové hale v Pardubicích (obr. 1) a poté 
nám prozradil i další podrobnosti o akvizici.

Obr. 2. Struktura společnosti Eaton Corporation

Industrial Sector

Vehicle – Truck and Automotive

Aerospace Hydraulics

Electrical Sector

Electrical Division

brat 8,5 mld. $obrat 6,9 mld. $ o



7AUTOMA  10/2009

diskuse a rozhovory

bí zároveň i firma Eaton Electrical, která se 
zaměřuje především na záložní zdroje. Za-
měření obou firem se doplňuje a vzájem-
ná budoucí spolupráce bude logicky užší 
a užší a může přinést zajímavé synergické 
efekty. Když se např. staví administrativní 
budova, uplatní se tam distribuční, průmys-
lové a instalační přístroje společnosti Eaton 
Elektrotechnika a stejně tak i záložní zdroje 
firmy Eaton Eletrical. Naším cílem je, aby 
toto spojení pocítili především naši zákaz-
níci v širší nabídce našich produktů a nabí-
zených služeb.

Zároveň spolupracujeme i s průmyslovou 
divizí, a tak pronikají naše výrobky do auto-
mobilek, leteckého průmyslu i do hydraulic-
kých systémů.

Jak to bude se značením výrobků, kdy 
se začne využívat logo společnosti Eaton?

Instalační přístroje firmy Moeller mají 
dlouhou tradici a my nechceme ztratit tuto 
výhodu. Proto na tradičních produktech za-
chováme logo i nadále. Po dobu minimálně 
dvou tří let budeme používat strategii dvou 
log, aby si trh zvykl na to, že Moeller a Ea-
ton jedno jest. Naši zákazníci tak budou ví-
dat logo Moeller na přístrojích i do budoucna.

Co znamená pro firmu Eaton to, že 
je Moeller v České republice generál-
ním partnerem pardubického hokejové-
ho klubu?

Díky našemu generálnímu partnerství 
s HC Eaton Pardubice máme skvělou pří-

ležitost, jak mnohem rychleji uvést značku 
Eaton na český trh a do povědomí zákazníků 
a široké veřejnosti. Spojením firem můžeme 
našim zákazníkům nabídnout mnohem víc, 
a to vše pod záštitou jedné silné celosvětové 
značky – Eaton.

Jak se spojení firem dotkne oblasti prů-
myslové automatizace?

Čerstvá zpráva je, že Eaton koupil firmu 
Micro Innovation Holding AG, což je auto-
matizační firma. Záměrem firmy Eaton je 
akvizicí strategických partnerů vytvářet kom-
plexní portfolio výrobků, které může nabíd-
nout zákazníkům.

rozhovor vedli Eva Vaculíková 
a Jiří Kohutka

Spojení Moeller + Eaton přineslo 
rozšíření sortimentu

Společnost Moeller se v dubnu 2008 stala 
součástí Eaton Corporation – celosvětově pů-
sobícího koncernu, který v rámci svých ob-
chodních divizí Electrical, Aerospace, Hyd-
raulics, Truck a Automotive v roce 2008 do-
sáhl obratu 15,4 mld. amerických 
dolarů. V souladu s postupem inte-
grace společností Moeller a Eaton 
byla společnost Moeller Elektro-
technika, s. r. o., s účinností od 1. 
9. 2009 přejmenována na Eaton 
Elektrotechnika, s. r. o. Podrobně-
ji se této změně a jejím důsledkům 
věnuje rozhovor na str. 6. 

Spojení firem Moeller a Ea-
ton poskytuje zákazníkům nové 
možnosti a výhody – např. roz-
šíření sortimentu výrobků, vět-
ší dostupnost produktů a posky-
tovaných služeb ve více než 100 
zemích světa nebo přes 400 ob-
chodních kanceláří a distribuč-
ních míst. V tomto článku bu-
dou představeny vybrané výrob-
ky Eaton, které rozšíří sortiment 
výrobků dodávaných dříve firmou 
Moeller.

Rozváděče pro vysoké napětí 
s vakuovými zhášedly

Moeller je již zavedený doda-
vatel vn rozváděčů pro energeti-
ku. Dodává rozváděče GA a GAE s izolací 
plynem SF6. Nově, po integraci s mezinárod-
ní firmou Eaton, nabízí řadu vn rozváděčů ur-
čených nejen pro energetiku, kde lze s výho-

dou využít moderní vakuové spínače vyvinu-
té firmou Eaton Holec v Nizozemí.

Rozváděče pro vysoké napětí vyráběné 
pod značkou Eaton Holec využívají vakuová 
zhášedla (princip funkce viz rámeček na ná-

sledující straně). Rozváděče vn s vakuovými 
zhášedly v kompaktním provedení pod ná-
zvem Xiria jsou vhodné např. pro jednodu-
ché transformovny. V sortimentu jsou dále 

modulární rozváděče SVS nebo např. spe-
ciální provedení MMS obsahující dva sběr-
nicové systémy. 

Kompaktní rozváděče Xiria a modulární 
SVS

Rozváděče Xiria (obr. 1) a SVS (obr. 2) 
zaručují spolehlivé spínání, ochranu, měření 
a rozvod elektrické energie s využitím vaku-
ových zhášedel v kombinaci s pevnou izola-
cí. Díky tomu jsou tyto rozváděče vhodné ze-
jména pro použití v energetice, infrastruktuře 
a v průmyslovém prostředí. Je možné je pou-
žít i v prostředí s velkými požadavky na za-
chování čistoty a bezpečnosti, např. v potravi-
nářském průmyslu nebo v nemocnicích. Pří-
klady využití jsou v tab. 1. 

Rozváděče MMS se dvěma 
přípojnicovými systémy

Liberalizace trhu s elektřinou nutí roz-
vodné společnosti k větší efektivnosti. Při 

Obr. 1. Vn rozvádeč Xiria s vakuovými zhášedly 

Tab. 1. Příklady využití rozváděčů s pevnou 
izolací a vakuovými zhášedly

Energetika transformovny v rozvod-
né síti

Infrastruktura vakuové spínání vhodné 
zejména pro tunely, pod-
zemní dráhy apod.

Průmysl připojení do okružní ka-
belové sítě nebo nízkona-
pěťového rozvodu

Komerční sféra nemocnice, stadiony, ná-
kupní centra, hotely atd.


