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Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen
laajentuminen

Beckhoff Automationin vuoden 2012
maailmanlaajuinen liikevaihto oli
408 miljoonaa euroa
Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli
408 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 12 prosentin laskua edellisvuoden
465 miljoonan euron liikevaihtoon verrattuna. Yritys on kuitenkin
tyytyväinen liiketoimintojensa kehitykseen, koska korjausta oli
odotettavissa kahden nousupainotteisen vuoden jälkeen, jolloin
kasvua oli lähes 100 prosenttia. Työntekijöiden määrä on kasvanut
5 prosentilla ja kokonaishenkilöstömäärä on nyt maailmanlaajuisesti
2200. Henkilöstömäärän jatkuvan kasvun, hallinnollisten ja
tuotannollisten toimintojen laajenemisen sekä kansallisen ja
kansainvälisen jakeluverkoston vahvistumisen lisäksi toimitusjohtaja
Hans Beckhoff luottaa ennen kaikkea teknologiseen etumatkaan
innovaatioiden avulla. Kasvua on tapahtunut erityisesti tutkimuksen
ja kehityksen saralla ja tämän odotetaan jatkuvan myös vuonna 2013.
”Kuten odottaa saattoi, emme kyenneet jatkamaan vuosien 2010 ja 2011
ennätysnopeaa, lähes 100 prosentin luokkaa olevaa, liikevaihdon
kasvattamista vuonna 2012”, kertoo Beckhoff Automation GmbH:n
toimitusjohtaja Hans Beckhoff vuoden 2012 taloudellisesta tilanteesta.
Vuoden 2011 465 miljoonan euron liikevaihdon jälkeen Beckhoff saavutti
408 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2012. ”Vaikka kyseessä on
Beckhoffille epätavallinen 12 prosentin lasku, olemme kuitenkin melko
tyytyväisiä liiketoimintojemme kehitykseen. Korjausta oli odotettavissa
kahden huikean nousupainotteisen vuoden jälkeen, mikä oli nähtävissä jo
vuonna 2011”, hän jatkaa. Suurin syy tämän kehityksen takana oli
uusiutuvien energioiden saralla tapahtunut rakenteellinen kriisi. Tämä
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teollisuudenala vaikutti suurilta osin myös edellisvuosien kasvuun.
”Aurinkoenergiateollisuus romahti lähes täysin vuonna 2012 ja Kiinan
tuulivoimalarakentaminen on pudonnut murto-osaan vuoden 2011
tasosta”, jatkaa Hans Beckhoff. Yritys näkee kuitenkin vahvaa elpymistä
Kiinan tuulivoimalateollisuudessa. Beckhoff on optimistinen vuoden 2013
näkymistä: ”Maailmantalouden tilanteesta riippuen odotamme liikevaihdon
kasvun olevan 5–15 prosentin luokkaa tänä vuonna.”

Viennin osuus vuonna 2012 oli 55 prosenttia koko liikevaihdosta.
Euroopan (lukuun ottamatta Saksaa) osuus oli tästä 27 prosenttia, Aasian
osuus 16 prosenttia, Pohjois-Amerikan osuus 10 prosenttia ja muiden
maiden, joissa Beckhoff on edustettuna, osuus oli 2 prosenttia.

Kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

Beckhoff on nykyään maailmanlaajuisesti edustettuna yhteensä
62 maassa 30 tytäryrityksen ja jälleenmyyjäverkoston kautta.
Jakeluverkosto laajenee entisestään uusien toimipisteiden myötä.
Saksassa Baden-Württembergin Crailsheimissa avataan uusi toimipiste,
jotta alueen asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Myös muita
alueellisia toimipisteitä on suunnitteilla. Vientiin panostetaan voimakkaasti
vahvistamalla ja laajentamalla toimipisteitä eri maissa. Vuonna 2012
Beckhoff perusti tytäryhtiöt Unkariin ja Uuteen-Seelantiin ja vuonna 2013
on suunnitteilla kahden uuden toimipisteen perustaminen Egyptiin ja
Saudi-Arabiaan.

Lisää toimipisteitä ja laajempi tuotantokapasiteetti

Beckhoff on panostanut vuonna 2012 myös toimitilojen kasvuun. Yrityksen
kotipaikassa Verlissä Beckhoff on ottanut käyttöön uuden
12 000 neliömetrin suuruisen lisähallintorakennuksen. Tämän lisäksi on
avattu uusi koulutuskeskus. Uuden laboratoriotilan käyttöönotto EMC-
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testejä ja laitesertifiointeja vartenon vuonna 2013. Beckhoffin
käyttötekniikan osasto Saksan Marktheidenfeldissa laajenee, kun tuotantoja hallintotilojen pinta-ala lähes kaksinkertaistuu uuden rakennuksen
myötä. Minneapolisin lähellä sijaitsevaan Savageen valmistuu myös uusi
toimistorakennus, joten Beckhoffin Yhdysvaltojen pääkonttori on niin ikään
vauhdittamassa liiketoiminnan kasvua.

Lisää teknologiaetumatkaa: Investointeja tutkimukseen ja
kehitykseen

Liiketoimintojen ja toimitilojen laajentamisen ohella Beckhoff lisää
kapasiteettiaan myös tutkimuksen ja kehityksen saralla. Yrityksen 2200
työntekijästä yli 750 on insinöörejä. Vuonna 2013 Beckhoff aikoo panostaa
erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen.

Jotta lahjakkaista työntekijöistä ei tulisi jatkossakaan pula, Beckhoff on
sitoutunut kouluttamaan uusia työntekijöitä. Tällä hetkellä yrityksessä on
98 harjoittelijaa ja 66 opiskelijaa. ”Investoimme vuosittain noin
2,5 miljoonaa euroa uusien lahjakkuuksien kouluttamiseen”, kertoo
toimitusjohtaja Hans Beckhoff.

PC-pohjainen ohjaustekniikka Industry 4.0:n takana

Hans Beckhoff näkee maailmanlaajuisesti lupaavia kasvumahdollisuuksia
koneen- ja laitosrakentamisen, rakennusautomaation ja prosessitekniikan
PC-pohjaisessa ohjaustekniikassa. ”PC-ohjaukseen pohjautuvan
ohjaustekniikkamme ansiosta voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa
toteuttaa Saksan hallituksen ajamaa Industry 4.0 -periaatetta noudattavaa
hightech-strategiaa. Erityisesti IT- ja automaatiotekniikan lähentyminen on
olennainen periaate Industry 4.0:n ja PC-ohjauksen taustalla. Meitä
ilahduttaa se, että tämä konsepti tulee suuren yleisön ja erityisesti
teknisten asiantuntijoiden tietoisuuteen. Saksan teollisuus ja
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kansainvälinen automaatioyhteisö tulevat varmasti hyötymään paljon tästä
filosofiasta. Beckhoffin asiakkaille nämä hyödyt ovat olleet tuttuja jo
25 vuoden ajan aina PC-ohjauksen alkuajoista lähtien.”
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