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Technologia sterowania PC-based gwarancją wzrostu na
rynku i działającą podstawą technologiczną dla idei
Industry 4.0

Beckhoff Automation przekracza 500
milionów euro z 17% wzrostem obrotów
–

Wzrost obrotów o 17% do poziomu 510 milionów euro

–

Rozszerzenie organizacji światowej na cały świat

–

Wzrost zatrudnienia o 12% do poziomu 2,800 pracowników na
świecie

–

Inwestycja 40 milionów euro w badania i rozwój w roku 2015

Beckhoff Automation zakończył rok 2014 finansowym sukcesem
generując obroty na poziomie 510 milionów euro dzięki 17%
wzrostowi rok do roku. Te imponujące wyniki sprzedaży są efektem
rosnącego rynku na całym świecie oraz coraz większej liczby nowych
projektów i klientów technologii sterowania PC-based firmy Beckhoff.
Efektem wzrostu obrotów firmy było zwiększenie liczby pracowników
o 12% do liczby 2,800. Firma Beckhoff optymistycznie patrzy na
obecny rok finansowy i spodziewa się kolejnego, dwucyfrowego
wzrostu sprzedaży.
Dyrektor Zarządzający Hans Beckhoff jest wyraźnie zadowolony: „Możemy
spojrzeć na miniony rok z perspektywy sukcesu. Wyjątkowo cieszy nas
fakt, że wzrost ten stanowi stały wzór we wszystkich regionach i
segmentach firmy. Zespoły na wszystkich kontynentach przyczyniły się do
wzrostu poprzez nowe aplikacje w szerokim zakresie: od inżynierii
przemysłowej i energetyki po automatykę budynkową i przemysł
rozrywkowy.”
W roku 2014 eksport stanowił 62 % całego obrotu firmy; z czego 29 %
wygenerowała Europa (poza Niemcami), 22 % Azja, 10 % Ameryka
Północna i 1 % pozostałe kraje na świecie. „Rośniemy we wszystkich
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regionach na świecie, największy wzrost jednak odnotowaliśmy w Azji, a w
szczególności w Chinach (+38 %). Z zadowoleniem obserwujemy także
bardzo zadowalający wzrost w innych regionach – przykładowo w
południowej Europie: Hiszpanii (+10 %) oraz Włoszech (+19 %),”
zaznacza Hans Beckhoff.
Technologia sterowania PC wygrywa nowe tematy na całym świecie
„Firma Beckhoff może pochwalić się średnim rocznym wzrostem na
poziomie 16% w okresie od 2000 do 2014 roku. Pozytywne wyniki są
bezpośrednim efektem innowacyjnej technologii sterowania, która
umożliwiła zbudowanie tak silnej reputacji firmy na świecie. Nasza,
wyjątkowo wydajna, programistyczna platforma sterowania PC-based,
przemysłowe komputery przemysłowe, rozproszone komponenty wejść /
wyjść i technologia napędowa mają uniwersalne zastosowanie w wielu
aplikacjach,” Hans Beckhoff szczegółowo wyjaśnia rosnący udział firmy w
wielu branżach rynku automatyki. „Nasze innowacyjne produkty podobnie
przyczyniają się do stałego wzrostu firmy. Przykładowo, zdobyliśmy wielu
nowych klientów na całym świecie po wprowadzeniu naszego nowego
produktu: systemu napędowego XTS,” dodaje Dyrektor Zarządzający.
Jeśli chodzi zaś o podejście technologiczne, klienci firmy Beckhoff idealnie
pozycjonują się poprzez zastosowanie sterowania PC-based, a także
implementację koncepcji Industry 4.0. „Nasze ciągłe badania i rozwój są
napędem postępu w technologii automatyzacji i dlatego też oferujemy
naszym klientom swego rodzaju technologiczne „fory”, poprzez
innowacyjne rozwiązania takie jak wielordzeniowa koncepcja sterowania
wprowadzona w komputerze przemysłowym C6670. Za pomocą tej
wysokiej jakości platformy sterowania, możemy dostarczyć naszym
klientom produkt, który jest obecnie najpotężniejszym systemem
sterowania dostępnym na rynku,” podkreśla Hans Beckhoff. „Z
procesorem w opcji aż do 36 rdzeni i 2,048 GB pamięci RAM oferujemy
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naszym klientom już dzisiaj taki poziom wydajności, który będzie
standardem w roku 2020.”
„Technologia jest tylko jednym aspektem naszej firmy. Kolejnym jest 35
letnie doświadczenia w automatyzacji połączone z wprowadzoną w firmie
kulturą zaufania i stabilność. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do
stałego wzrostu firmy,” wspomina Beckhoff.
Wzmacnianie globalnych kanałów sprzedaży
Beckhoff Automation kontynuuje także rozwój na skalę światową. Po
utworzeniu spółki zależnej w Czechach i biur przedstawicieli w Arabii
Saudyjskiej, Egipcie i Indonezji w roku 2014, firma Beckhoff planuje dalej
inwestować we wzmocnienie istniejącej sieci sprzedaży w roku 2015.
„Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach na świecie poprzez 34 oddziały
firmy oraz dystrybutorów. W tym roku skupimy się na pogłębianiu obecnej
sieci sprzedaży między innymi poprzez zwiększenie liczby regionalnych
oddziałów we wszystkich krajach. W szczególności cieszymy się z
rozbudowy biura w Dolinie Krzemowej w tym roku. Po pierwsze, w
Kalifornii można zaobserwować wysoki popyt na niemiecką technologię
automatyki, po drugie chcielibyśmy skorzystać z ducha i prędkości rozwoju
technologicznego tego obszaru,” mówi Beckhoff.
Inicjatywa szkoleniowa dla ponad 180 młodszych pracowników
Beckhoff obecnie zatrudnia około 2,800 pracowników na świecie, z czego
prawie 2,000 pracuje w Niemczech, a około 1,800 w centrali firmy w Verl.
Wyszkoleni inżynierowie stanowią prawie jedną trzecią siły roboczej. „W
roku 2015 kolejny raz mocno inwestujemy w badania i rozwój, lokując na
ten cel ponad 40 milionów euro,” zapewnia Hans Beckhoff. „Jako firma
oparta na technologii, której sukces opiera się na dostarczaniu klientom
nowych pomysłów i technologii mamy duże zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych inżynierów. Zawsze z uśmiechem dodajemy nowe
talenty do naszej rodziny.”
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Obecne projekty w ramach „Industry 4.0”, które są częścią nowoczesnego
klastra „it’s OWL” także przyczyniają się do wzrostu firmy. „Klaster ten
rozwija się bardzo pomyślnie. Ten sojusz pomiędzy firmami, uczelniami i
centrami naukowymi wschodniej Westfalii został założony w roku 2011, a
już jest wysoce rozpoznawany jako pionier koncepcji „Industry 4.0” w
Niemczech, a nawet w Europie,” wskazuje Beckhoff.
Silne zaangażowanie w rozwój młodych talentów jest częścią misji
korporacyjnej firmy Beckhoff. Obecnie 90 młodych profesjonalistów
odbywa praktyki zawodowe na aż 7 kierunkach zawodowych. Ponadto 90
studentów jest w trakcie praktycznych szkoleń z zakresu mechatroniki /
automatyki i inżynierii przemysłowej na oddziale Bielefeld Univeristy of
Applied Sciences w Gutersloh. Dwa pierwsze roczniki już zakończyły
studia i obecnie pracują w różnych działach firmy Beckhoff. „To bardzo
udany program zarówno dla młodych inżynierów jak i firmy Beckhoff. Na
pewno będziemy wciąż kontynuować współpracę i wsparcie oddziału
uniwersytetu w Gutersloh,” mówi Hans Beckhoff.
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Fotografia do notatki
Hans Beckhoff, właściciel i Dyrektor Zarządzający firmy Beckhoff
Automation GmbH & Co. KG

Fotografia do notatki
Obroty finansowe firmy Beckhoff Automation
Zdjęcie można pobrać klikając na link:
download.beckhoff.com/download/press/2015/presskit/
pr062015_Beckhoff.zip
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