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Eiterfeld, 08.02.2021r.

b+m und Schrader reorganizują technikę aplikacyjną byłego
Eisenmann
Po przejęciu produktów i technologii aplikacyjnej firmy Eisenmann, firma b+m surface systems
GmbH wspólnie z firmą Schrader Fluid Technology GmbH reorganizuje dotychczasowe
portfolio firmy Eisenmann. Obie firmy skoncentrowały się na swojej głównej działalności.
Podstawowymi kompetencjami firmy b+m są gotowe linie lakiernicze („pod klucz”), w pełni
zautomatyzowane systemy malarskie oraz wysokiej jakości systemy nakładania farb na
szczególnie wymagające powierzchnie. Firma Schrader jest jednym z wiodących dostawców
systemów zaopatrzenia w materiały w dziedzinie klejenia i uszczelniania. Obie firmy mają silną
pozycję w branży motoryzacyjnej.
„Wraz z przejęciem portfolio firmy Eisenmann w zakresie dostaw materiałów o dużej lepkości,
technologii i wszystkich praw majątkowych w dniu 28 stycznia 2021 r., nasza oferta produktów
do rozprowadzania i regulacji procesu dozowania materiałów o dużej lepkości zostanie
uzupełniona, a nasza własna wartość dodana zostanie zwiększona”, komentuje dyrektor
zarządzający firmy Schrader Carsten Steiling i podsumowuje: „Schrader i b+m dzięki tej
strategicznej decyzji wzmacniają swój główny obszar działalności, aby móc stymulować
przyszły wzrost w jeszcze bardziej ukierunkowany i konkurencyjny sposób”.
„b+m będzie nadal umacniało się w zakresie nakładania powłok i aplikacji; znaleźliśmy w firmie
Schrader idealnego partnera w obszarze dozowania materiałów gęstych” – mówi Sebastian
Merz, partner zarządzający b + m i dodaje: „Know-how i prawa dotyczące aplikacji farb i
materiałów o dużej lepkości pozostają w naszych firmach. Klienci za granicą nadal będą
obsługiwani przez międzynarodową sieć oddziałów b+m ”.
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Krótki opis działalności firmy b+m surface systems GmbH
Firma „b+m surface systems GmbH” jest wiodącym producentem dopracowanych, w pełni
zautomatyzowanych systemów malarskich. Około 450 pracowników zapewnia sprawną
realizację projektów i kompetentną obsługę. Kluczowe komponenty firma z Eiterfeld produkuje
samodzielnie, w tym dwa własne roboty serii T1 X5 i T2 X5.
Krótki opis działalności firmy Schrader Fluid Technology GmbH
Firma „SCHRADER Fluid Technology GmbH” to niezależny specjalista w zakresie systemów
zaopatrzenia w materiały w przemyśle motoryzacyjnym i kooperacyjnym. Wysoko
wykwalifikowany zespół inżynierów, techników i własnych monterów planuje, opracowuje,
konstruuje i montuje dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy dostaw i aplikacji farb,
materiałów uszczelniających i klejów. Zarówno życzenia klientów, jak i specyfikacje
dostawców materiałów są przez firmę Schrader uwzględniane. Zmienne wymagania w branży
motoryzacyjnej powodują, że firma Schrader również ciągłe dostosowuje i ulepsza swoje
systemowe technologie.
Materiał zdjęciowy
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Osoby (od lewej): Prezes zarządu Carsten Steiling z firmy „Schrader Fluid Technology
GmbH”, oraz Partner zarządzający Sebastian Merz z firmy „b+m surface systems GmbH”.

b+m surface systems GmbH • Meininger Weg 10 • 36132 Eiterfeld • Niemcy
Fon: +49 (0) 6672 9292-0 • Fax: +49 (0) 6672 8250 • info@bm-systems.com • www.bm-systems.com
zastrzegamy możliwość zmian • wydruk bezpłatny • proszę używać dokumentu oryginalnego

Komunikat prasowy

strona 3 z 3

Dane kontaktowe dla redakcji
b+m surface systems GmbH
Corporate Communications
Alexander Poster
Meininger Weg 10
36132 Eiterfeld
Niemcy
tel.: +49 (0) 6672 9292-17
a.poster@bm-systems.com
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