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PC-pohjainen ohjausteknologia takaa kasvun ja täyttää
Industry 4.0 -vaatimukset

Beckhoff Automationin liikevaihto kasvoi
17 % ja ylitti 500 miljoonan euron rajan
– liikevaihto on kasvanut 17 %:lla 510 miljoonaan euroon
– rakenteilla maailmanlaajuinen myyntiverkosto
– henkilöstömäärä on kasvanut 12 %:lla, työntekijöitä nyt 2 800 eri
puolilla maailmaa
– 40miljoonan euron investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen vuonna
2015
Beckhoff Automation niitti menestystä tilivuonna 2014: Konsernin
maailmanlaajuinen liikevaihto nousi 510 miljoonaan euroon, mikä
vastaa 17 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi
virkistyneiden maailmanmarkkinoiden ansiosta, ja uusista
projekteista ja asiakkaista saadut tuotot panostettiin Beckhoffin
oman PC-ohjausteknologian kehittämiseen. Myös henkilöstömäärä
kasvoi liikevaihdon rinnalla 12 %, ja työntekijöitä on nyt 2 800 eri
puolilla maailmaa. Tämä tilivuosi näyttää myös hyvältä:
liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen kaksinumeroisesti.
Toimitusjohtaja Hans Beckhoff on tyytyväinen: ”Takana on hyvä
toimintavuosi. On ollut erittäin mukava nähdä, että liiketoimintamme on
kasvanut kaikilla maantieteellisillä alueilla ja markkina-alueilla. Kaikissa
maanosissa on tuotu markkinoille uusia sovelluksia kone- ja
energiateollisuudesta rakennusautomaatioon ja jopa viihdeteollisuuden
tarpeisiin.”

Viennin osuus vuonna 2014 oli 62 prosenttia koko liikevaihdosta.
Euroopan (lukuun ottamatta Saksaa) osuus oli tästä 29 prosenttia,
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Aasian osuus 22 prosenttia, Amerikan osuus 10 prosenttia ja muiden
maiden, joissa Beckhoff on edustettuna, osuus oli 1 prosentti. ”Olemme
kasvaneet kaikkialla maailmassa: Haluan jälleen korostaa kasvuamme
Aasian maissa, etenkin Kiinassa (+38 %). Beckhoffin myynti on
kuitenkin piristynyt myös muilla alueilla – onneksi myös EteläEuroopassa. Myynti on ollut hyvässä kasvussa myös Espanjassa
(+10 %) ja Italiassa (+19 %)”, toteaa Hans Beckhoff.

Uusia PC-ohjausteknologiaa sisältäviä projekteja ympäri maailmaa

”Vuosina 2000–2014 saavutimme vuosittain keskimäärin 16 % kasvun.
Hyvä tulos perustuu huipputeknologiaamme, joka on niittänyt mainetta
ympäri maailmaa. Valmistamme suorituskykyistä, moniin
käyttötarkoituksiin soveltuvaa teknologiaa, kuten PC-ohjausohjelmistoja,
teollisuus-PC:itä, hajautettuja I/O-järjestelmiä ja käyttöteknologiaa”,
selventää Hans Beckhoff markkinaosuuksien kasvua eri
teollisuudenaloilla. ”Myös innovatiiviset tuotteemme kasvattavat
liikevaihtoamme joka vuosi. Uudet tuoteryhmämme, kuten XTSkuljetusjärjestelmä, ovat tuoneet meille uusia asiakkaita eri puolilta
maailmaa”, kertoo toimitusjohtaja.

Beckhoffin asiakkailla on käytössään PC-pohjaiset ohjausjärjestelmät,
jotka edustavat huipputeknologiaa. Samalla ollaan hyvässä vauhdissa
kohti Industry 4.0 -konseptien toteuttamista. ”Kehitämme
automaatioteknologiaamme jatkuvasti. Yhtenä esimerkkinä haluan
mainita moniydinohjausteknologiamme. Moniydinohjauksella toimiva
teollisuus-PC C6670 vie asiakkaidemme teknologiavalmiudet täysin
uudelle tasolle. Innovatiivinen C6670 on arviomme mukaan
markkinoiden tehokkain ohjausjärjestelmä tällä hetkellä”, painottaa Hans
Beckhoff ja jatkaa: ”Järjestelmä sisältää 36 ydintä ja jopa 2 048
gigatavun työmuistin. Se edustaa jo nyt vuoden 2020 standardien
mukaista teholuokkaa.”
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”Teknologia on yrityksemme yksi puoli. Toinen on 35-vuotinen
automaatioasiantuntemuksemme ja vakaa yrityskulttuurimme. Kestävä
kasvumme perustuu myös näihin tekijöihin”, Hans Beckhoff toteaa.

Maailmanlaajuisen myyntiverkoston vahvistaminen

Beckhoff Automationin kansainvälinen laajentuminen etenee jatkuvasti.
Vuonna 2014 Beckhoff perusti tytäryhtiön Tšekin tasavaltaan ja
edustukset Saudi-Arabiaan, Egyptiin ja Indonesiaan. Vuoden 2015
aikana Beckhoff investoi etenkin olemassa olevan markkinointiverkoston
kehittämiseen. ”Beckhoffilla on edustus yli 70 maassa 34 tytäryhtiön
sekä jakelukumppanien kautta. Tänä vuonna keskitymme tiivistämään
myyntiverkostoamme. Samalla perustamme lisää paikallisia toimipisteitä
kaikkiin maihin. Odotamme innolla etenkin suuren toimipisteen
perustamista Piilaaksoon tänä vuonna. Saksalaista
automaatioteknologiaa arvostetaan Kaliforniassa erityisen paljon.
Haluamme myös hyötyä Piilaakson ilmapiiristä ja nopeasta
teknologiakehityksestä”, sanoo Hans Beckhoff.

Koulutusprojektin myötä 180 nuorta työntekijää

Beckhoffin palveluksessa on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti 2 800
työntekijää, joista 2 000 työskentelee Saksassa ja noin 1 800 Verlin
pääkonttorissa. Lähes kolmannes henkilöstöstä on saanut
insinöörikoulutuksen. ”Investoimme vuonna 2015 jälleen voimakkaasti
tutkimukseen ja kehitykseen 40 miljoonalla eurolla”, korostaa Hans
Beckhoff. ”Teknologiayhtiönä tavoitteemme on toimittaa asiakkaillemme
ideoita ja uusia teknologioita muita aiemmin. Siksi tarvitsemme
jatkuvasti uusia insinöörejä, ja palveluksessamme aloittaa joka vuosi
useita uusia kykyjä.”
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Huippuasiantuntijoiden ”it’s OWL”* -klusterissa toteutettavat Industry 4.0
-tutkimukset ovat myös osa tätä jatkuvaa kehitystä. ”Huippuklusterista
on kehittynyt menestyksekäs konsepti. Klusteri perustettiin LuoteisSaksassa vuonna 2011 yritysten, korkeakoulujen sekä tutkimus- ja
osaamiskeskusten yhteistyöalustaksi, mutta jo nyt sitä pidetään
Saksassa ja jopa koko Euroopassa yhtenä Industry 4.0
-konseptin tärkeimmistä osa-alueista”, kuvailee Hans Beckhoff.

Nuorten osaajien kehittäminen on tärkeä osa Beckhoff-konsernin
toiminta-ajatusta. Tällä hetkellä Beckhoff kouluttaa 90 nuorta osaajaa
yhteensä seitsemään ammattiin. Lisäksi 90 Beckhoffin
insinööriopiskelijaa suorittaa työharjoittelua mekatroniikan/automaation
ja tuotantotalouden alalla Bielefeldin ammattikorkeakoulussa
Güterslohissa. Kahden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat jo
suorittaneet tutkintonsa Güterslohissa ja työskentelevät nyt yrityksen eri
osastoilla. Hans Beckhoff: ”Tämä on erinomainen toimintamalli sekä
nuorille insinööreille että yrityksellemme. Jatkamme sitä myös
tulevaisuudessa yhteistyössä Güterslohin kanssa!”

(* it’s OWL = intelligent technical systems OstWestfalenLippe)
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