
Flensburg – Nemecko, 1. Februára, 2023

Spoločnosť Secop GmbH získala ocenenie TOP 100 Innovator 2023. Ocenenie sa každoročne udeľuje nemeckým 
spoločnostiam, ktoré preukázali odhodlanie vyvíjať špičkové riešenia. Nezávislý vedecký výberový proces TOP 
100 oceňuje nielen inovatívne produkty, ale aj celkový prístup spoločnosti k inováciám. Ocenenie bolo udelené 
spoločnosti Secop GmbH ako uznanie za jej inovatívne riešenia v oblasti chladiarenského priemyslu a jej 
všeobecný prístup k inováciám.

„Zaradenie medzi TOP 100 inovátorských spoločností v Nemecku je pre našu spoločnosť poctou. Je to výsledok 
spolupráce rôznych oddelení v rámci našich závodov vo Flensburgu (Nemecko), v Gleisdorfe (Rakúsko), v 
Zlatých Moravciach (Slovensko) a v Tianjine (Čina)“ hovorí Jan Ehlers, generálny riaditeľ spoločnosti. „Toto 
uznanie je výsledkom tvrdej a obetavej práce našich zamestnancov, ako aj zanieteného a odhodlaného 
prístupu našich tímov s cieľom stimulovať inovatívne nápady a pretaviť ich do lepších produktov, riešení a 
služieb v našom priemysle.“

Medzi inovatívne produkty vyvinuté v poslednom období spoločnosťou Secop GmbH patria Kaskádová 
kondenzačná jednotka určená pre medicínske zariadenia pracujúce s ultra nízkou teplotou (ULT), BD Nano 
kompresor napájaný jednosmerným prúdom (DC) s pôsobivými rozmermi, výkonom a účinnosťou, či KLF 
inovatívny a všestranný propánový kompresor určený pre aplikácie na uchovávanie jedál, potravín a nápojov 
vybavený patentovým riešením koncovky káblového zväzku. Tieto nové riešenia sú výsledkom výskumu, 
štruktúrovaných vývojových procesov, synergií medzi oddeleniami, zamerania sa na zákazníka a náročných 
cieľov ísť nad rámec súčasných produktov. Secop GmbH je pevne odhodlaný aktívne pristupovať k inovačným 
procesom a naše tímy sú odhodlané prinášať nové nápady a riešenia do všetkých odvetví spoločnosti 
zohľadňujúc najvyššiu úroveň kvality a profesionality.
Viac informácií o ocenení TOP 100 nájdete na www.top100.de

O spoločnosti Secop
Secop, expert na pokrokové technológie pre oblasť hermetických kompresorov a riešenia chladenia v 
komerčnom chladení. Vyvíjame vysoko výkonné stacionárne a mobilné chladiace riešenia pre popredných 
medzinárodných výrobcov chladiacich zariadení a sme prvou voľbou pokiaľ ide o špičkové  hermetické 
kompresory a elektronické ovládacie prvky pre chladiace riešenia v oblasti ľahkých komerčných aplikácií a 
aplikáciách napájaných jednosmerným (DC) prúdom.
Spoločnosť má celosvetovo 1350 zamestnancov s výrobnými závodmi na Slovensku a v Číne, vývojové centrá v 
Nemecku, Rakúsku, na Slovensku, v Číne a USA, zahrňujúc špecializované centrum motorov (MCC) v Nemecku 
na podporu vývoja elektroniky a ovládacích prvkov motorov.
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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 logo 
Secop sú ochrannými známkami spoločnosti Secop. Všetky práva vyhradené.
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