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Faktav kostce

O společnosti Hankook

Společnost Hankook Tire založená v roce 1941 v
korejském Soulu je jedním z předních
celosvětových výrobců radiálních pneumatik.

Společnost vyrábí ročně více než 104 miliónů
pneumatik pro osobní, užitková a závodní
vozidla.

Společnost Hankook Tire investuje neustále do
svého výzkumu a vývoje.

Po celém světě provozuje pět vývojových center
a osm velkokapacitních výrobních závodů.

V roce 2019 dosáhla společnost Hankook Tire

z globálních prodejů ve vice než 180 zemích tržeb
ve výši 6,896.4 biliónů KRW (5,285 mld. EUR).

Nejvýznamnější výrobci automobilů důvěřují
produktům společnosti Hankook a zařazují je do
svého portfolia originální výbavy vozidel.
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Globální / Korejské
ředitelství a Technodome
Seoul / Daejeon,

Korea

Centrum pro 
výzkum a vývoj
Japan

Hlavní sídlo v Americe
Tennessee, USA

Hlavní sídlo a Technické 
centrum v Evropě
Neu Isenburg / Hanover, 

Germany

5 regionální 
ústředí / rozdělení

5 center pro 
výzkum a vývoj

Globální 
hlavní sídlo

8 výrobních 
závodů

Centrum pro výzkum a 
vývoj v Americe
Ohio, USA

+
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15 poboček
Výzkum a vývoj
v Evropě

Výrobní závod
v Evropě
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102 miliónů
výroba pneumatik v roce 2019

~34%
Evropě

Globální prodej

Hlavní sídlo v Číně
Shanghai, China

Centrum 
výzkumu a vývoje
Jiaxing Zhejiang,  China

A.P.A.M (Asie a 
Tichomoří Afrika Na 
Středním východě) 
Prodejní divize
Jakarta, Indonesia 
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Rozvoj koncernové společnosti v Evropě

Výzkum a vývoj v Evropě

Globální centrum pro výzkum a vývoj „Hankook
Technodome“ zastává funkci centrálního hubu
globální infrastruktury pro výzkum a vývoj,
provozované společností Hankook. Jedná se o
cílenou koordinaci nejen regionálních
technických center, např. ATC (American
Technical Center), CTC (China Technical Center),
JTO (Japan Technical Office) a ETC (European
Technical Center) v Hanoveru, Německu, nýbrž
take „Hankook Technotrac” v Ivalo, Finsku,

kde se testují zimní pneumatiky, zároveň i v
Idiada, Španělsku, kde se testují letní
pneumatiky. Integrovaný vývoj pneumatik a
jejich výroba v Evropě má pro výrobce Hankook
velký význam. Dokládá to provoz Centra pro
výzkum a vývoj v Německu, provoz moderního
výrobního závodu dle aktuálního stavu techniky
v Maďarsku, stejně taki provoz centra pro
testování zimních pneumatik ve Finsku.
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První pobočky v Německo a 
Velké Británii

Otevření prvního
Technického centra ETC v 
Hanoveru, Německo

Otevření centra
„Technotrac“ pro testování
zimních pneumatik v Ivalo, 
Finsko

1985

1997

2017

Otevření hlavního sídla v 
Evropě, ve Frankfurtu, 
Německu

2003

Otevření prvního výrobního
závodu Hankook v Evropě, 
v Rácalmás, Maďarsko
2. expanzní fáze

3. expanzní fáze

2007

2011

2015

Zahájení testování v Idiada, 
Španělsko

2006

To nejlepší z partnerské spolupráce OE pro 
osobní a SUV vozy v Evropě

To nejlepší z partnerské spolupráce OE 
pro autobusy a nákladní vozy v Evropě

2007 
RÁCALMÁS, 
HUNGARY

Hankook výrobní závod
v Evropě

2006 IDIADA, SPAIN

Testování letních pneumatik na mokré a 
suché vozovce
• Nejdůležitější centra výrobce Hankook pro 

důkladné testování letních pneumatik

2017 IVALO, FINSKO

Hankook Technotrac
• Centrum pro testování zimních pneumatik

• Tři ploché dráhy (objektivní testování na
sněhu a ledu), dvě dráhy pro testování
manipulačních vlastností (subjektivní
hodnocení)

1997 HANOVER, NĚMECKO

Hankook Europe Technical 
Center
• Zde se pracuje na vývoji řešení

přímo ušitých na míru pro evropské
trhy s pneumatikami do originální
výbavy

2016 DAEJON, KOREA

Hankook Technodome
• Centrální hub, centrum pro 

výzkum a vývoj

• 1.000 pracovníků ve výzkumu a 
vývoji v roce 2020 

• Investice ve výši 220,0 mil. €

• Zpracování „Foster + Partners“

• ca. 3.000 zaměstnanců

• Investice 892,6 mil € ve třech fázích

• 55.000 pneumatik/denně, až 19 mil pneumatik/za rok

• 900 různých specifikací pneumatik, pro osobní vozy, SUV a 
nízko-tonážní nákladní vozy (letní, zimní a celoroční) 

• Výroba pneumatik jako originální vybavení (OE) do výroby
prémiových vozů v Evropě
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