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Résumé

Grupul DRÄXLMAIER este un furnizor internaţional de componente
pentru automobile premium cu peste 60 locaţii în mai mult de 20 ţări.
Compania a fost fondată în Germania în 1958.

Angajaţi

Peste 75,000 la nivel mondial

Clienţi

Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI,
Porsche și VW, precum şi producătorii de automobile californiene

Produse

Sisteme electrice, componente electrice şi electronice, sisteme de
interior şi de stocare

Poziţia pe piaţă

Inventatorul cablajului adaptat necesităţilor clientului, Grupul
DRÄXLMAIER dezvoltă tehnologia inovatoare a cablajelor, cât şi a
componentelor electrice şi electronice în sistemele de conducere
convenţionale şi alternative. Aceasta include sisteme de cablaje de
înaltă tensiune, sisteme de gestionare a acumulatoarelor şi distribuitori
inteligenţi de energie. În calitate de lider de piaţă pentru sistemele de
interior complete în automobile de clasa Premium, Grupul
DRÄXLMAIER furnizează producătorilor renumiţi iluminare ambientală,
console centrale, panouri de uşi şi de bord, cât şi module complete de
uşi şi cockpit.

Locaţii în

Austria
China
Egipt
Germania
Marea Britanie
Ungaria
India
Italia
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Malaezia
Macedonia
Mexico
Moldova
Nicaragua
Polonia
România
Serbia
Spania
Africa de Sud
Thailanda
Tunisia
SUA
Premii
• Top Angajator Ingineri Germania 2020
• Premiul JLRQ 2020 Bălți
de la Jaguar Land Rover
• Top Angajator Automotive Germania 2019
• Top Angajator Automotive Germania 2018
• Finalist al Premiului Sustenabilitate în Logistică 2018
• Volkswagen Group Award 2018
în categoria Sustenabilitate
• Premiul Grupului Volkswagen 2017
în categoria Noi Soluţii Mobile
• Premiul Qualitas 2016
al automobilelor Fiat Chrysler
• Premiul eLogistics 2016
în categoria Controlul reţelei
• Furnizorul de componente locale pentru conținut al anului 2016
de la Mercedes-Benz pentru DRÄXLMAIER Malaysia
• Premiul JLRQ 2015
de la Jaguar Land Rover
• Premiul Qualitas 2015
al automobilelor Fiat Chrysler
• Premiul Red Dot 2015
• Premiul Top 500 pentru Creşterea Sustenabilă
De la Welt-Gruppe
• Premiul Top 100 2014
al revistei Producţia de Automobile
în categoria Cea mai mare Creştere a Vânzărilor
• Premiul BME Innovation 2013
pentru conceptul strategic Strategia Globală Avansată de Achiziţii
• Premiul BMW Inovaţia Furnizorului 2013
în categoria Noua Experienţă Tehnologică
• Premiul Gânditor Neconvenţional 2013
în categoria Sustenabilitate
pentru panoul de uşă din fibră naturală de la BMW i3
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Istoria
1958 Compania DRÄXLMAIER primeşte prima comandă: 50.000 cablaje pentru
Goggomobil - confecţionat de Hans Glas GmbH în Dingolfing. A doua divizare a produselor este configurată în scurt
timp. Cu panele de instrumente, panele de uşi, huse pentru scaune şi rafturi pentru fereastra din spate, DRÄXLMAIER
livrează porţiunea interiorului pentru microcar, fabricat până la 1969.
1960 DRÄXLMAIER instalează primele maşini pentru sudare cu înaltă frecvenţă a panelelor de uşi şi, în acelaşi timp,
introduce formarea în vacuum a filmului termoplastic pentru fabricarea panelelor de instrumente. Aceasta reprezintă
baza procesului cuprinzător know-how în segmentul sistemelor de interior.
1966 DRÄXLMAIER contractează noul client BMW, care înainte de aceasta a preluat compania Glas în Dingolfing.
Această mişcare este primul pas spre concentrarea ulterioară pe segmentul automobilelor premium.
1970 începe construcţia noii locaţii administrative şi de producţie în Brückenstrasse, Vilsbiburg, Germania.
1974 DRÄXLMAIER pune în exploatare prima locaţie de producţie de peste hotare în Tunisia şi continuă să-şi extindă
prezenţa în Africa de Nord. Relativ la scurt timp, compania urmează clientul Volkswagen în America de Nord şi
construieşte o locaţie de producţie acolo. Aceasta reprezintă punctul de pornire al prezenţei globale şi integrării
internaţionale de azi ale Grupului DRÄXLMAIER.
1976 DRÄXLMAIER începe producţia cablajelor şi componentelor de interior în America de Nord (Canada).
1980 locaţiile de producţie continuă să se extindă: o companie se transformă în şase, iar numărul original de 10
angajaţi devine 1.300. O nouă hală este construită în Braunau, Austria şi sunt fondate patru companii noi în
străinătate.
1987 începe introducerea supraetajarii automate şi sistemului de stocare a părţilor mici în Vilsbiburg. Chiar şi în ziua
de azi, centrul de logistică, care s-a extins de câteva ori de atunci, rămâne punctul central de pivot al lanţului de
aprovizionare la nivel mondial. Întregul flux de materiale şi toate procesele Just-in-time (Exact-la-timp) şi Just-insequence (în secvență) sunt controlate de aici.
1990 DRÄXLMAIER introduce cablajul-specific-clientului (KSK) pe piaţă pentru prima dată. Clienţii primari pentru
aceasta în acel timp sunt Audi, BMW şi Mercedes-Benz. Produsul revoluţionează arhitectura sistemelor de cablaje,
deoarece noul cablaj conţine doar componente, cerute de fiecare vehicol specific. Aceasta inovaţie este baza poziţiei
de frunte a companiei DRÄXLMAIER în domeniul sistemelor de cablaje.
1994 DRÄXLMAIER câştigă competiţia conceptului pentru crearea, producţia şi livrarea de cockpit în volum întreg
pentru Mercedes-Benz CLK, astfel devenind un furnizor de sisteme de interior pentru automobile şi câştigând
responsabilitatea globală pentru crearea, fabricarea, logistica, asamblarea şi asigurarea calităţii.
1995 DRÄXLMAIER începe crearea produselor interne din fibră naturală. Panelele de uşă pentru Mercedes Benz SClass Coupé, ca şi Audi A2, care iesă pe piaţă în 1999, sunt fabricate din cânepă, in și sisal.
1997 DRÄXLMAIER crează un modul de uşă integrat funcţional. Cu noua uşă pentru BMW 7 Series apare primul
modul interior, care integrează toate funcţiile electrice şi electronice ale unei uşi într-un system atotcuprinzător.
Procesele de creare şi logistică de asemenea vin în întâmpinarea nevoilor clientului, care la scurt timp comandă
consola central integrată funcţional în BMW 7 Series.
1998 Centrul Tehnologic DRÄXLMAIER se deschide la Vilsbiburg. Acesta e un semn al puterii inovative distincte a
companiei şi al unui nivel înalt al competenţei de creare, care concomitent stau la baza cercetării şi dezvoltării.
1999 DRÄXLMAIER este primul furnizor de sisteme pentru a crea şi produce un interior exclusiv din piele pentru
Mercedes-Benz CL coupé. Aceasta este urmat cu un an mai târziu de întreg interior pentru BMW Z8, şi cu trei ani
după aceasta de limuzina luxoasă Maybach. DRÄXLMAIER de asemenea crează şi furnizează sistemul electric
pentru toate trei modele. Aceasta stabileşte compania ca specialist pentru sisteme de interior şi sisteme electrice în
segmental automobilelor premium.
2000 cu primul substrat fabricat din materie primă reciclabilă, DRÄXLMAIER confecţionează cea mai uşoară uţă în
lume pentru Audi A2 – deja atunci, înainte de timpul său şi concentrându-se pe durabilitate.
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2003 DRÄXLMAIER deschide o noua uzina în China şi începe acolo producţia în
segmentele electric şi de interior la începutul 2004.
2005 începe producţia la locaţia din San Luis Potosi în Mexico central şi de nord. Acesta e primul din trei locaţii care au fost
stabilite în Mexico timp de 4 ani. Din 2010, DRÄXLMAIER de asemenea operează o uzină în Masaya, Nicaragua.

2007 în afară de Serbia şi Romania, DRÄXLMAIER îşi extinde prezenţa în Europa de Est cu începerea producerii
cablajelor în Moldova.
2008 DRÄXLMAIER introduce material compozit din fibre naturale ușoare pentru sisteme de interior. Panelele de uşi
create pentru BMW 7 Series carline sunt compuse din material biocompozit, care în acest timp este cel mai uşor din
materialele existente. Prin reducerea greutăţii, DRÄXLMAIER face o contribuţie substanţială pentru reducerea
emisiilor CO² şi reducerea volumelor de benzină folosită. Automatizarea producției şi dezvoltarea de noi arhitecturi a
avansat în continuare în sfera sistemelor electrice.
2009 DRÄXLMAIER primeşte comanda pentru cablaje de înaltă tensiune pentru modele diferite Mercedes-Benz şi
Smart bazate pe acumulatori, tehnologie hibridă, hibrizi plug-in şi viitoarea conducere în baza celulor de combustibil.
Acesta este succesul iniţial în domeniul mobilităţii electrice, în care compania va continua să se implice, cu cele mai
noi invenţii şi produse.
2011 DRÄXLMAIER crează primul panel de uşă cu fibre naturale vizibile, stabilind noi standarte estetice în materie de
interiorul automobilelor.
2012 DRÄXLMAIER deschide o uzină nouă în Xiaoshi, China. În acelaşi timp, compania își extinde spațiul de
producție existent în Shenyang, astfel atingând potențialul de creștere pe piaţa chineză. DRÄXLMAIER stabilește o
fabrică de producție cu servicii complete în Kavadarci, Macedonia. În Braşov, România, DRÄXLMAIER vine cu
iniţiativa de începere a programului dual vocaţional educaţional bazat pe model geman.
2013 se dă startul producţiei în serie a panelelor de uşi din fibre naturale vizibile pentru noul BMW i3. DRÄXLMAIER
înfiinţează o nouă uzină în Leipzig.
2014 DRÄXLMAIER primește un premiu pentru cea mai mare creștere dintre primii 100 de furnizori de automotive din
lume. Programul de formare profesională de la DRÄXLMAIER sărbătorește 40 de ani de existență. Grupul
DRÄXLMAIER produce cu succes în fabricile din China de 11 ani pentru producătorii germani de automobile
premium. Furnizorul de automotive înființează o nouă locație de sisteme de interior în Langfang, China. Din motiv, că
DRÄXLMAIER acordă o importanță mare formării angajaților săi, tinerii din China sunt acum instruiți în conformitate cu
aceleași standarde ca și în Germania.
2016 Grupul DRÄXLMAIER are motiv de celebrare: DRÄXLMAIER s-a asociat strâns cu compania BMW timp de 50
ani, a contribuit la această marcă Premium cu know-how-l său şi a însoțit toate proiectele de automobile de la concept
până la producerea în serie. Echipamentul BMW 1600 GT în 1966 a fost prima comandă primită de la BMW.
2017 Grupul DRÄXLMAIER continuă să crească - în Mexic, cu fabrici din Matehuala și în SUA, cu locația Livermore
din California. Compania înființează prima sa producție de baterii complet automatizată în Sachsenheim, lângă
Stuttgart. Această fabrică produce un sistem de baterie de înaltă tensiune de 800 volți pentru automobile sport
complet electrice. În calitate de companie parteneră, Grupul DRÄXLMAIER sprijină competiția regională bavareză
Jugend forscht – un concurs, în care tinerii cercetători dezvoltă și prezintă proiecte științifice.
2018 Grupul DRÄXLMAIER sărbătorește cea de-a șaizecea aniversare de activitate. Campusul DRÄXLMAIER este în
curs de înființare în cadrul GALILEO la Universitatea Tehnică din München. Împreună cu facultățile Universității
Tehnice din München, inginerii-proiectanți DRÄXLMAIER cercetează problemele viitoare din industria automobilelor.
2019 Jürgen Otto preia funcția de CEO al Grupului DRÄXLMAIER de la Fritz Dräxlmaier. În această poziție, el a
gestionat Comitetul Executiv și a condus operațiunile furnizorului de automotive. În calitate de reprezentant al
acționarilor, Fritz Dräxlmaier își păstrează relația cu societatea și continuă să își îndeplinească funcția de președinte
al Comitetului Executiv. Această schimbare în management este un pas strategic important pentru o organizație de
management durabil de succes.
2020 CEO Jürgen Otto a decis să deschidă calea pentru realinierea personalului Grupului DRÄXLMAIER după
finalizarea cu succes a dezvoltării structurale a Grupului DRÄXLMAIER. De acum înainte, dr. Martin Gall și Franz
Haslinger vor conduce compania în calitate de directori executivi, împreună cu Președintele Comitetului Executiv Fritz
Dräxlmaier.
Page 4 / 10

DRÄXLMAIER – Partener al regiunii
În calitate de angajator a peste 75000 de persoane din întreaga lume, atractivitatea
regiunii, în care activează DRÄXLMAIER este o mare preocupare pentru companie. DRÄXLMAIER modelează, prin
urmare, mediul în toate locațiile într-un mod activ și pe termen lung. Angajamentul nostru social se concentrează pe
educație, social, cultură și sport. Conform orientărilor Grupului, sprijinim proiecte/instituții/organizații specifice care
oferă beneficii multor oameni din regiune. Donațiile din partea Grupului DRÄXLMAIER promovează sustenabilitatea
viitoare a fabricilor noastre. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, se pune accentul pe promovarea tinerelor talente
– de exemplu, prin sprijinirea universităților, școlilor și grădinițelor, prin contribuția la echipele sportive pentru juniori și
tineret sau la organizarea evenimentelor culturale. Colegii noștri de la fabricile germane colectează de mai mulți ani
haine pentru bărbați, femei și copii, cât și lingerie de pat, care sunt aduse în Moldova și distribuite grupurilor de
persoane social-vulnerabile. Anul acesta am sprijinit, de asemenea, spitalele regionale din Bălți și Cahul, precum și
partenerii noștri de învățământ dual cu mijloacele de protecție necesare pentru activitatea lor zilnică în situația actuală.
În general, continuăm să sprijinim regiunile, unde sunt situate fabricile noastre.
Învățământul dual
În calitate de partener în regiunile, unde este localizat Grupul DRÄXLMAIER, se deschid perspective viitoare pentru
tineri și se oferă oportunități de dezvoltare în țara lor de origine. Considerăm că o educație modernă, orientată spre
cerințele pieței muncii, este o investiție bună - în viitorul unei persoane și a unei țări. Din acest motiv, Grupul
DRÄXLMAIER a preluat, începând cu 2014, rolul de lider în implementarea pe plan internațional a modelului reușit de
învățământ dual. De atunci, am introdus programe de educație duală în Republica Moldova, România, Tunisia, China,
Mexic și Macedonia. În Germania, Grupul DRÄXLMAIER participă cu mare succes la învățământ dual deja peste 40
de ani - în multe profesii tehnice și comerciale.
Angajați

Angajații DRÄXLMAIER sunt de o mare valoare pentru companie. Bunăstarea lor are prioritate maximă. Noi încurajăm
oamenii talentați din compania noastră și le dezvoltam abilitățile în continuare. Ca o companie globală, oferim
angajaților oportunități pentru misiuni/ programe internaționale.

Sarcini de inovație

DRÄXLMAIER este o companie de tehnologie câștigătoare a mai multor premii în segmentul de automobile premium.
Înregistrăm mai multe brevete în fiecare an.
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PAGINA DE CONTACT
Grupul DRÄXLMAIER
Vilsbiburg, Germany – 2020. Vă rugăm să scanaţi Codurile QR pentru a descărca foto pentru presă incluse mai jos

https://www.draexlmaier.com/en/news/press/downloadcenter
Producţia şi logistica
Producţia cablajelor

Producţia

Producţia sistemelor de interior

Competenţă de sistem

Logistica
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Produse
Iluminare ambientală în panelul de uşă

Sistem de baterii

Sistem de cablaje

Distribuitorul modular de putere/ curent

Component electronic cu cutie

Contactor electronic
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Cusătură ornamentală roşie de interior

Transportator pentru uşi produs din Kenaf

Cusătură ornamentală de interior în detaliu

HV Conector pentru aplicaţii de înaltă tensiune

Locaţii

Sediul central în Vilsbiburg, Germania

Braunau, Austria
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Duncan, SUA

El Jem, Tunisia

Jelenia Gora, Polonia

Kavadarci, Macedonia

Munich, Germania

Piteşti, România

Satu Mare, România

Shenyang, China
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Sousse, Tunisia

Zrenjanin, Serbia

Bălţi, Moldova

Cahul, Moldova

Chișinău, Moldova

Persoana de contact în Moldova:
Natalia Grosu-Curocica | Corporate Communication
DRÄXLMAIER Group | DRA Draexlmaier Automotive
S.R.L. | Str. Industrială 4 | MD-3100 Balti | Moldova
Telefon: +373 231 91 118, +373 605 00 253
E-mail: press-moldova@draexlmaier.com
www.draexlmaier.md

Persoane de contact în Germania:
Dr. Tobias Nickel | Director of Marketing and Corporate
Communications
Doris Zellner | Head of Corporate Communications
DRÄXLMAIER Group | Landshuter Strasse 100 |
84137 Vilsbiburg | Germany
Telephone: +49 8741 47-4747 |
Fax: +49 8741 47-1960
E-mail: press@draexlmaier.com
www.draexlmaier.de
Actualizat: Septembrie 2020
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