
 

FAKTA O SPOLEČNOSTI

Toyota Material Handling Europe (TMHE) pomáhá společnostem všech velikostí napříč Evropou naplňovat výzvy materiálové mani-
pulace dneška. Společnost nabízí kompletní řadu čelních vysokozdvižných vozíků a skladové techniky Toyota, spolu se souvisejícími 
službami a řešeními. Společnost zahájila svoji činnost v roce 2006 sloučením evropských podniků Toyota a BT. Toyota zajišťuje také 
výrobu a distribuci vysokozdvižných vozíků Cesab. Ve fiskálním roce 2020(1) zaznamenala Toyota prodeje 104 000 strojů a celkové 
čisté tržby ve výši 2,5 miliardy Eur.

Muda na nule
S ohledem na rychle se měnící obchodní prostředí zákazníků 
aktualizovala společnost Toyota Material Handling Europe svoji 
firemní strategii. S novými řešeními a rostoucí komplexitou se 
zvyšuje potřeba inovativních a spolehlivých partnerů. 
Toyota proto definovala novou vizi:
Muda na nule.
Už žádné čekání a plýtvání - díky plynulému toku zboží a dat.

Nabídka společnosti Toyota Material Handling
Toyota Material Handling je schopna poskytnout komplexní 
zákaznickou podporu logistických provozů. V souladu s naší vlastní 
filozofií Toyota a s důrazem na rozvoj štíhlých řešení spolupracujeme 
se zákazníky na hledání a rozvoji optimalizovaných řešení. 
Produktová řada sahá od skladových a čelních vozíků až po plně 
automatizované systémy manipulace s materiálem, energetická 
řešení, telematiku, servis a finanční řešení a poradenské služby 
v oblasti štíhlé logistiky.

Vždy nablízku
Toyota Material Handling pomáhá tisícům zákazníkům ve více než 
30 zemích celé Evropy. Na mnoha trzích nabízejí interní prodejní 
a marketingové organizace TMHE jedno společné prodejní místo 
pro všechny produkty Toyota, v některých zemích s podporou 
nezávislých distributorů a prodejců, umožňujících dosáhnout 
maximálního pokrytí trhu. 

Evropský tým podpory klíčových zákazníků poskytuje předním 
celoevropským společnostem ve všech lokalitách jejich působnosti ty 
správné produkty a služby, napříč zeměmi celé Evropy. Naše lokální 
servisní organizace se postarají o to, aby se každému zákazníkovi 
dostalo pohotových a na míru přizpůsobených služeb.

Náš tým
Náš evropský tým čítá kolem 11 700 zaměstnanců, pracujících 
v našich továrnách, evropských centrálách a interní prodejní a servisní 
síti. Kromě toho naši činnost podporují stovky zaměstnanců našich 
nezávislých distributorů a prodejců. Toyota Material Handling Europe je 
organizace se silným servisním zázemím, s více než 5 600 servisními 
techniky.

Výkonný management TMHE
Tým výkonného managementu tvoří: Toru Inagawa (Předseda), 
Ernesto Domínguez (President & CEO), Lars Hägerborg (SVP 
Finance), Peter Damberg (SVP HR, Sustainable Development 
& Corporate Communications), Kristian Björkman (SVP Supply 
Operations & Logistic Solutions), Ralph Cox (SVP Market Operations), 
Per Fyrenius (SVP Corporate Development), Hiroyuki Taniguchi (SVP 
Research and Development). Představenstvo tvoří Toru Inagawa, 
Ernesto Domínguez, Yoichiro Yamazaki a Jenny Helge, Richard 
Almqvist a Maria André jako zástupci zaměstnanců.

Řada čelních vysokozdvižných vozíků, skladových vozíků a tahačů Toyota.

Výrobní systém Toyota TPS Servisní koncept Toyota Řada automatizovaných skladových vozíků Toyota



 

Klíčové lokality v Evropě
Toyota Material Handling Europe má 3 evropská výrobní centra. 
Továrny ve Francii (Ancenis) a Itálii (Boloňa) vyrábějí čelní 
vysokozdvižné vozíky, zatímco výrobní centrum ve Švédsku 
(Mjölby) produkuje elektrické skladové vozíky, ruční paletové 
vozíky a vozíky speciální konstrukce. Všechny továrny mají 
certifikaci ISO 9001, ISO 14001, a OHSAS 18001. Ředitelství se 
nachází ve švédském Mjölby, evropská centrála pro marketing a 
prodej sídlí v belgickém Willebroeku.

Ekologie, zdraví a bezpečnost
Jako zodpovědný lídr svého oboru se Toyota účastní rozsáhlé 
řady aktivit, jejichž cílem je omezení ekologických dopadů ve 
všech fázích životního cyklu produktů - od vývoje a výroby 
produktu, přes provoz, až po recyklaci na konci životnosti.

Toyota Industries Corporation
Toyota Industries Corporation (TICO) je mateřskou organizací 
společnosti Toyota Material Handling Europe. Podnik založil 
v roce 1926 Sakichi Toyoda jako závod na výrobu automatických 
tkalcovských stavů. Výroba automobilů byla zahájena v roce 1933 
a svůj první vysokozdvižný vozík koncern prodává v roce 1956. 
V současnosti má TICO 4 klíčové obchodní divize: Automobilový 
průmysl, Manipulační techniku, Textilní strojírenství a Ostatní. 
Na konci března 2020 měl koncern TICO 66 400 zaměstnanců, 
z toho 41 000 v divizi manipulační techniky (včetně Vanderlande a 
Bastian).

Toyota Material Handling Group
V roce 2000 koupil koncern TICO společnost BT Industries a 
následně globální aktivity v oboru manipulační techniky sloučil 
v rámci skupiny Toyota Material Handling Group. V roce 2017 
koupil koncern TICO společnost Vanderlande, globálního lídra 
trhu na poli automatizace logistických procesů na letištích a 
v provozech zásilkových společností. Společnost je také předním 
dodavatelem řešení pro automatizaci procesů ve skladech.

Činnost Toyota Material Handling Group, včetně Vanderlande, je 
rozčleněna do pěti regionů: Evropa, Japonsko, Severní Amerika, 
Čína a Mezinárodní region. Vedení tvoří spolu s regionálními 
prezidenty Kazue Sasaki (předseda), Takuo Sasaki (CFO), Yojiro 
Mizuno (President), Yoichiro Yamazaki (CMSO), Toru Inagawa 
(CPO & CIO), Hisashi Ichijo (CTO), Hiroshi Kobayashi (CQO) 
a Hisanori Miyajima (CSO). Toyota Material Handling Europe 
je evropským regionální ředitelstvím skupiny Toyota Material 
Handling v rámci TICO.

Vybrané ekonomické ukazatele
Ve fiskálním roce 20201 zaznamenal koncern TICO celkový 
čistý obrat okolo 17,9 miliard €2. Za stejné období docílila divize 
manipulační techniky skupiny TICO čistého obratu okolo 11,7 
miliardy €2, a to díky prodeji přibližně 278 000 strojů.

Vedení
K vedení společnosti TICO patří Tetsuro Toyoda (předseda), 
Akira Onishi (president) a Kazue Sasaki a Takuo Sasaki (výkonní 
viceprezidenti).

Pozice globální jedničky
TICO je podle žebříčků magazínů DHF, Logistik Journal a Modern 
Materials Handling globální jedničkou v manipulační technice. Na 
první příčce se umisťuje od roku 2001.

Toyota Group
Mezi společnosti skupiny Toyota Group patří globální jedničky 
Toyota Motor Corporation, Toyota Industries Corporation 
a Denso. Tyto společnosti jmenoval časopis Fortune mezi 
„Nejobdivovanějšími společnostmi roku 2018“. Toyota Motor 
Corporation se umístila na 1.místě v kategorii motorových vozidel, 
v kategorii automobilových součástek se pak Toyota Industries 
Corporation umístila na 2. a Denso na 7.místě.

1 Fiskální rok 2020 (FY2020) je období od 1. dubna 2019 do 31. března 2020.
2 Evropská čísla slouží pouze pro orientační účely a jsou přepočítána z japonských yenů v kurzu 121¥ za 1,00€..
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Pro další informace se prosím obracejte na: 
Toyota Material Handling Europe AB 
Svarvargatan 8 • 59581 Mjölby • Sweden 
Tel +46 142 860 00 • Fax +46 142 863 02 
www.toyota-forklifts.euu
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