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AJ V NÁROČNÝCH 
ČASOCH EXISTUJÚ 
DÔVODY NA OSLAVU

VŠETKO SA ZAČÍNA 
SPRÁVNYM NASTA-
VENÍM MYSLE

Milý čitateľ,

v roku 2020 si pripomíname 10. výročie značky Secop. Pre túto spoločnosť 
to bola dlhá cesta s rôznymi zmenami v priebehu rokov. Tie boli spojené 
s reorganizáciou, ktorú sme podnikli v tomto roku, aby sme obnovili 
hlavné zameranie spoločnosti. S istotou môžeme povedať, že sme plne 
odhodlaní venovať sa nášmu hlavnému predmetu podnikania, ktorým je: 
stacionárne a mobilné chladenie.

Sme hrdí na našu značku, i keď musíme oslavovať toto výročie v 
náročnom roku, ktorý nám nedovoľuje usporiadať fyzické stretnutia a 
oslavy v našich prevádzkach s naším tímom. 

Rok 2020 bol poznačený veľkými transformáciami a všetky kroky, ktoré 
sme vyvinuli a implementovali, vstúpia do platnosti v roku 2021, počnúc 
novým rokom s novou podnikovou štruktúrou a skvelým tímom, ktorý nám 
pomáha napredovať.

Sme pripravení na nasledujúcich 10 rokov!

Dr. Philipp v. Stietencron  
obchodný riaditeľ skupiny 

VÍZIA 

Spoločnosť Secop chce byť prvou voľbou  
pre partnerov hľadajúcich špičkové chladiace 
riešenia a prémiové produkty overené 
zákazníckou skúsenosťou.

POSLANIE 

Spoločnosť Secop sa zaviazala dodávať 
pokrokové chladiace kompresory 
a ovládacie prvky, ktoré poskytujú 
zákazníkom udržateľné riešenia šité na 
mieru v našich segmentoch: komerčné 
chladenie, mobilné chladenie a  
špeciálne aplikácie.

HODNOTY 

 Zanietenie
 Kvalita
 Integrita
 Tímový duch

Dr. Jan Ehlers  
prevádzkový riaditeľ skupiny

Frank Elsen  
finančný riaditeľ skupiny

Fabricio Possamai  
riaditeľ R&D skupiny

Nový Secop 10. výročie

“Všetky transformácie zaznamenané počas posledných 
dvanásť mesiacov sú súčasťou nášho strategického 
plánu na presun našich hodnotných zdrojov do vývoja 

kompresorov pre industriálne aplikácie a mobilných 
chladiacich zariadení pre našich zákazníkov.”

Frank Elsen  
finančný riaditeľ skupiny



SKUPINA SECOP:  
KTO SME

„Na základe našej štruktúry je našim cieľom bližšie 
spoznať našich zákazníkov, aby sme lepšie pochopili 
ich potreby. Považujeme sa za poskytovateľa riešení, 

ktorý spolu so zákazníkom rieši konkrétne problémy 
ako s rovnocenným partnerom.“ 

Dr. Jan Ehlers  
prevádzkový riaditeľ skupiny

Secop je expertom na inovatívne technológie hermetických kompresorov a riešení chladiacich systémov 
v komerčnom chladení. Vyvíjame vysoko výkonné statické a mobilné riešenia chladiacich zariadení pre 
popredných medzinárodných výrobcov chladiacich zariadení.

Skupina Secop navrhuje a vyrába hermetické kompresory a elektronické ovládacie prvky pre 
chladiarenské riešenia v segmente stacionárneho chladenia a mobilného chladenia.

Náš obchodný segment stacionárneho chladenia (kompresory napájané striedavým prúdom pre 
statické aplikácie) zahŕňa kompresory pre industriálne aplikácie v maloobchode s potravinami, 
stravovacích službách, pre obchodníkov, v lekárskych a špeciálnych aplikáciách, vrátane  
vybraných rezidenčných aplikácií.

Náš obchodný segment mobilného chladenia (jednosmerný zdroj napájaný batériou pre mobilné 
aplikácie) je svetovým lídrom vo vysoko výkonných hermetických DC kompresoroch pre automobilový 
priemysel, nákladné automobily, rekreačné vozidlá, prenosné boxy, solárne a iné mobilné aplikácie.

Nový Secop 10. výročie

Sme prvou voľbou v špičkových chladiarenských riešeniach. Spoločnosť Secop dodáva pokrokové 
chladiace kompresory a ovládacie prvky, ktoré poskytujú zákazníkom udržateľné riešenia šité na mieru 
pre industriálne aplikácie, napájané batériami a špeciálne chladiace aplikácie.

Máme dlhoročné skúsenosti v energetických, efektívnych a ekologických chladiarenských projektoch  
s inovatívnymi riešeniami pre kompresory ako aj pre riadiacu elektroniku.

Spoločnosť Secop je veľmi dobre etablovaný a skúsený hráč s tradíciou vysokej kvality, inováciami, 
aplikačným inžinierstvom a zákazníckym servisom. 

Secop, predtým známy ako Danfoss Compressors, je jedným zo zakladateľov modernej kompresorovej 
technológie s dlhoročnými skúsenosťami siahajúcimi až do začiatku 50. rokov.

Secop patrí do fondu ESSVP IV od septembra 2019.

„Spolupracujeme s našimi zákazníkmi na rozvíjaní silných 
partnerstiev a ponúkame riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú.  

Našu revitalizovanú stratégiu sme jasne zamerali na industriálne a 
mobilné chladiace aplikácie, úsilie sústreďujeme na poskytovanie 

špičkových produktov a služieb pre našich zákazníkov.“

Dr. Philipp v. Stietencron
obchodný riaditeľ skupiny



Tianjin

GleisdorfTorino

Flensburg 
Zlaté Moravce

Atlanta

Flensburg: Predaj a R&D

Torino: Predaj

Gleisdorf: R&D

Zlaté Moravce: R&D, Logistika a výroba 

Atlanta: Predaj, R&D a logistika

Tianjin: Predaj, R&D, logistika a výroba 

6,000,000  
kompresorov vyrábaných ročne

Prémiová zákaznícka podpora 

 Obchodný tím blízko zákazníkov
 Podpora v 50+ krajinách
 Podpora zákazníckeho servisu  

v rôznych regiónoch
 Celosvetová distribučná sieť
 Celosvetová podpora  

aplikačného inžinierstva

Umiestnenia, prevádzky a čísla dnes

 Ústredie v Nemecku
 Výrobné zariadenia v Číne  

a na Slovensku
 1,350 zamestnancov

SKUPINA SECOP:  
PO CELOM SVETE

“Ako technologický líder môže spoločnosť Secop 
podporovať svojich partnerov pri prechode na nové 

chladivá ako, aj na nové efektívne systémy. Pracujeme 
na rôznych projektoch spojených s uvedením na trh 

nových modelov pre industriálne a mobilné aplikácie.”

Fabricio Possamai  
riaditeľ R&D skupiny

Nový Secop 10. výročie

12  
medzinárodných 
partnerov pre 
pokrokový vývoj

33 
laboratórií 
umiestnených v 
Rakúsku, Nemecku, 
Číne, USA a na 
Slovensku.

180 
R&D inžinierov  
a technikov

440 
patentov celosvetovo

50+ 
krajín so zákazníckou 
podporou

1,350 
zamestnancov



STACIONÁRNE 
CHLADENIE 

MOBILNÉ 
CHLADENIE 

HLAVNÉ OBLASTI  
PODNIKANIA A PRODUKTY:

Náš obchodný segment stacionárneho chladenia 
(kompresory napájané striedavým prúdom pre statické 
aplikácie) zahŕňa kompresory pre industriálne aplikácie 
v maloobchode s potravinami, stravovacích službách, 
pre obchodníkov, lekárske a špeciálne aplikácie vrátane 
vybraných rezidenčných aplikácií.

Náš obchodný segment mobilného chladenia 
(jednosmerný zdroj napájaný batériou pre mobilné 
aplikácie) je svetovým lídrom vo vysoko výkonných 
hermetických DC kompresoroch pre automobilový 
priemysel, nákladné automobily, rekreačné vozidlá, 
prenosné boxy, solárne a iné mobilné aplikácie.

Sme prvou voľbou v špičkových chladiarenských riešeniach.

VYNIKAJÚCA KVALITA A 
SPOĽAHLIVOSŤ PRODUKTU

DLHÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS 
PRODUKTU

PRÉMIOVÉ OVLÁDAČE PRE 
KOMPRESORY

PRIPRAVENÉ PRE 
UHĽOVODÍKY

KOMPRESORY S 
PREMENLIVOU RÝCHLOSŤOU

ENERGETICKY EFEKTÍVNE  
“ZELENÉ RIEŠENIA”

Chladenie kedykoľvek a kdekoľvek:

 Jednosmerné kompresory
 Priekopník so 40 ročnými skúsenosťami v mobilných 

chladiarenských riešeniach napájaných batériou
 Spoľahlivé riešenia (automobilové štandardy)
 Vysoký výkon v kompaktnej veľkosti
 Prémiová riadiaca elektronika

Recept na úspešné riešenia: 

 60 rokov skúseností
 bezkonkurenčná spoľahlivosť
 efektívne riešenia
 dosah optimalizovaný pre uhľovodíky
 prémiový pohon s premenlivou rýchlosťou
 celosvetový servis 

Nový Secop 10. výročie



DESAŤROČIE 
UDRŽATEĽNÝCH 
RIEŠENÍ

ROZSAH SECOP 
KOMPRESOROV

SLVE18CN propánový kompresor s premenlivou 
rýchlosťou na 208 – 240 V, 50 / 60 Hz – Najvýkonnejší 
hermetický piestový kompresor dostupný na trhu
 
DLV propánové kompresory s premenlivou rýchlosťou  
na 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
 
Rozšírený energeticky optimalizovaný program  
SCE propánového kompresora
 
NLV-CN propánové kompresory s premenlivou rýchlosťou 
s inteligentným regulátorom vysokého napätia
 
BD50K Jednosmerný kompresor  
na izobután
 
Energeticky optimalizované SCE  
propánové kompresory
 
Zavedenie NLV-CN propánových kompresorov s 
premenlivou rýchlosťou na 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
 
Zavedenie DLV-CN propánových kompresorov s 
premenlivou rýchlosťou na 100 – 127 V, 50 / 60 Hz
 
Tropické kompresory série K (predtým KAPPA)  
na izobután
 
Energeticky optimalizované DLE a NLE  
propánové kompresory
 
XV Izobutánové kompresory s premenlivou rýchlosťou
 
BD Pohonný kompresor s mikropremenlivou rýchlosťou

BD Micro automobilový kompresor

2020  ––––––––

2020  ––––––––

2018  ––––––––

2017  ––––––––

2016  ––––––––

2015  ––––––––

2012  ––––––––

2010  ––––––––

2019  –––––––––––––––––––––––––––––

2018  –––––––––––––––––––––––––––––

2017  –––––––––––––––––––––––––––––

2016  –––––––––––––––––––––––––––––

2013  –––––––––––––––––––––––––––––

Spoločnosť Secop má viac ako 60 rokov skúseností 
v kompresorovej technológii, od roku 1990 zavádza 
udržateľné riešenia.

Nový Secop 10. výročie

Séria P

BD Micro BD-P BD-T

Séria T Séria D Séria K

Séria N Séria F Séria S Séria G

DLV NLV SLV / SLVE



Vyrobené firmou Secop | Novembra 2020

Spoločnosť Secop nepreberá zodpovednosť za možné chyby v katalógoch, brožúrach a inom tlačenom materiále. Spoločnosť Secop si vyhradzuje právo meniť jej produkty bez predchádzajúceho upozornenia. To platí aj pre výrobky, ktoré sú 
už na objednávku, za predpokladu, že je možné vykonať tieto zmeny bez toho, aby boli potrebné následné zmeny už dohodnutých špecifikácií. Všetky obchodné značky v tomto materiály sú vlastníctvom príslušných spoločností.  
Secop a logotyp Secop sú obchodné značky spoločnosti Secop GmbH. Všetky práva vyhradené.

Secop GmbH · Mads-Clausen-Str. 7 · 24939 Flensburg · Germany · Tel: +49 461 4941 0 · www.secop.com/10th-anniversary

POHON S 
PREMENLIVOU 
RÝCHLOSŤOU

PRÍRODNÉ 
CHLADIVÁ

STACIONÁRNE 
CHLADENIE

MOBILNÉ 
CHLADENIE


