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Založená v 1973

Hnacou silou rastu sú fúzie a akvizície 
(M&A). Doteraz sme uskutočnili viac 
ako 60 fúzií a akvizícií.

Sme súčasťou 
korporácie Nidec

Shigenobu Nagamori
(zakladateľ, predseda 

predstavenstva)                            
v kjótskej centrále

O Nidec

Centrála: Kyoto, Japonsko

110,000

40+

340+

krajín

zamestnancov
po celom svete

Obrat skupiny v 2021
$17.4 B

Prevádzkový zisk skupiny v 2021
$1.5 B

spoločností
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Nidec Corporation

ACIM
Spotrebiče, komerčné,

priemyselné motory

GA
Global Appliance

 

CA
(Komerčné spotrebiče)

SPM
Malé precízne motory

Japonské
spoločnosti

AMEC
Automobilové motory

& Elektronické ovládanie

Štruktúra Korporácie Nidec a ACIM

CI
Commercial Industrial

HVAC
(Kúrenie, vetranie                          

a klimatizácia)

HA
(Domáce spotrebiče)

MOEN
Pohyb a energia

CIMD-E
Komerčné priemyselné motory 

a pohony v Európe

FIR
Premyselné stroje

CIMD-A
Komerčné priemyselné motory a 

pohony v Amerike

USM
US Motors
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“Nový ACIM”

Centrála: Pordenone (Taliansko) a Joinville (Brazília)

Viac ako 20.000 zamestnancov

Pôsobnosť v 25 krajinách na 37 rôznych 
miestach (závody a predajné jednotky)

Obrat 3.2 B USD (BP FY21)

Obchodná jednotka zameraná 
na spotrebiče, komerčné          
a priemyselné motory



Sme Nidec Global 
Appliance, globálny partner 
pre priemysel domácich                          
a komerčných spotrebičov

Nidec Global Appliance

Centrály: Joinville (Brazília) 
a Pordenone (Taliansko).

12,000+
zamestnancov.

90 krajín 
zásobovaných našimi 
výrobkami.

Celková ročná 
výrobná kapacita
80 miliónov motorov 
a kompresorov.

13 výrobných závodov
a 4 obchodné kancelárie 
v 9 krajinách.

7 R&D centier
na celom svete a  
500+ inžinierov.
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Itaiópolis (Brazil)
Manufacturing

Joinville
(Brazil)
Foundry

Joinville (Brazil)
Global HQ, R&D,
Manufacturing

Apodaca (Mexico)
Manufacturing, 
R&D

Reynosa (Mexico)
Manufacturing

Duluth (USA)
ENA Sales Office

Pordenone (Italy)
Global HQ, R&D, 
Manufacturing

Fürstenfeld
(Austria)
Manufacturing, 
R&D

Chieri (Italy)
Sales Office

Spišská Nová Ves 
(Slovakia)
Manufacturing,
R&D

GBS Košice 
(Slovakia)
Business Center

Moscow  
(Russia)
Sales Office

Beijing 
(China)
Manufacturing, 
R&D 

Qingdao (China)
Manufacturing, R&D
ElectronicsPitesti 

(Romania)
Manufacturing

Qingdao (China)
Manufacturing,
R&D

Joinville (Brazil)
Machinery Tooling 
Unit (MTU)

Prítomnosť Nidec GA Global
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Korporátna identita Nidec GA

Náš cieľ: Prečo existujeme
Vdýchnuť život nenahraditeľným 
spotrebičom a premeniť každodenný život 
ľudí na zdravší a príjemnejší zážitok.

Naša vízia 2025: Na čo sa 
zameriavame
Byť preferovaným partnerom vo výrobe 
domácich a komerčných spotrebičov.

Naša kultúra: Ako to robíme každý deň

Znižovať 
náklady                 
a rásť pre 
budúcnosť

Spolupracovať 
bez bariér

Konať 
pohotovo                 
a správne

Inovovať samých 
seba 
pre odlíšenie sa

Aktívne 
pristupovať     
k učeniu                
a rozvoju
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Obchodné segmenty a značky GA

Riešenia pre chladničky, práčky, 
umývačky riadu a sušičky.

Kompresory a kondenzačné 
jednotky pre chladničky                       

a chladiace systémy.

 Domáce spotrebiče Komerčné spotrebiče
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Domáce spotrebiče: Motory Nidec

Motory pre domáce spotrebiče

▪ Energeticky účinné a spoľahlivé motory 

▪ Základné komponenty vo vnútri práčok, sušičiek

 a umývačiek riadu

▪ Prítomné takmer u všetkých hlavných výrobcov 

spotrebičov

▪ Riešenia a know-how šité na mieru – vyhovujeme 

rôznym požiadavkám na veľkosť, hmotnosť, hlučnosť, 

účinnosť, dizajn a technológiu
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Kompresory pre domáce spotrebiče

▪ Inovatívna technológia vyvinutá počas 49-ročnej 

cesty

▪ Vysoká kvalita a vysoký výkon

▪ Efektívnosť vďaka neustálej inovácii 

▪ Nízka hlučnosť a viac vnútorného priestoru                    

v domácich spotrebičoch

▪ Nákladovo konkurencieschopné 

Domáce spotrebiče: Kompresory Embraco
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Kompresory a systémy pre 
komerčné spotrebiče

▪ Široké a efektívne portfólio, ktoré zahŕňa 

kompletný komerčný chladiaci reťazec, od služieb 

v potravinách po maloobchod s potravinami, 

obchodníkov a špeciálne aplikácie

▪ Vysoká kvalita a vysoký výkon

▪ Nízka spotreba energie 

▪ Riešenia šité na mieru

Komerčné spotrebiče: Riešenia Embraco
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99%

Riešenia, ktoré predvídajú trendy na trhu

Portfólio prispôsobené 
prírodným chladivám 
a pripravené 
dodržiavať lokálne 
pravidlá

Technológia, ktorá 
umožňuje zníženie 
spotreby energie

Energetická 
účinnosť

Prírodné 
chladivá Miniaturizácia

Menší rozmer
v kombinácii                               
so zabudovanou 
technológiou
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Nidec GA Výskum & Vývoj 

Naše partnerstvá                             
s univerzitami po 
celom svete nám 
umožňujú vyvíjať 
inovatívne riešenia                                                     
a mať vždy 
priekopnícky prístup

Náš výskum a vývoj 
spolupracuje                                      
s aplikačnými inžiniermi 
na celom svete, aby 
zaručili ideálnu zhodu 
medzi komponentmi Nidec                            
a zákazníckou aplikáciou

Podporujeme 
inovácie 
prostredníctvom 
našich 7 
výskumných                             
a vývojových 
centier (R&D) 
rozmiestnených na 4 
rôznych kontinentoch

Nidec Global 
Appliance má viac 
ako 1,050 platných 
patentov

 Od ostatných sa odlišujeme vysokou odbornosťou v oblasti výskumu a vývoja, schopní dodávať 
technológie a inovácie, ktoré predvídajú trendy v segmentoch spotrebičov.
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Partnerstvá na odomknutie inovácií

Tím Pilierov a technologického konceptu bol vytvorený s cieľom 
vylepšiť aplikácie pre výskum a vývoj.

Elementárna
veda

Základný 
výskum Vývoj produktuAplikovaný

výskum Výroba

Viac ako 150 odborníkov z univerzít a inštitúcií je súčasťou našich súčasných výskumných aktivít.

UNIVERZITY PRIEMYSELPILIERE TECHNOLOGICKÝ 
KONCEPT
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Medzinárodné certifikáty

Udržiavame náskok 
dodržiavaním najvyšších 
štandardov kvality na celom 
svete. Certifikácia 
medzinárodných štandardov 
nám umožňuje zvládnuť 
všetky regionálne 
špecifiká.

ISO 14001
Systém environmentálneho 
manažérstva

OHSAS 18001
Systém manažérstva 
BOZP

IECQ QC 080.000
Nakladanie s 
nebezpečnými výrobkami 
pre životné prostredie

ISO 9001
Systém manažérstva 
kvality

IATF 16949
Zamerané na 
automobilový priemysel

only Qingdao 
EECON
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Podrobný prehľad o našej 
spoločnosti a riešeniach 
nájdete na našich stránkach: 

https://www.linkedin.com/company/37382554/admin/
https://www.facebook.com/NidecGlobalAppliance/
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