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Systematyczna ekspansja produktów dla Przemysłu 4.0

Rok 2015 zakończony kolejnym
sukcesem finansowym: obroty na
poziomie 620 milionów euro.
Sprzedaż firmy Beckhoff Automation
rośnie o 22%
– 22% wzrost globalnych obrotów do poziomu 620 milionów euro
– 7% wzrost liczby pracowników na świecie do 3000 zatrudnionych
– Systematyczny rozwój technologii sterowania PC-based oraz
Przemysłu 4.0
Rok 2015 okazał się wyjątkowo udany dla firmy Beckhoff
Automation. Globalna sprzedaż na poziomie 620 milionów euro
świadczy o wzroście rok do roku o 110 mln euro (+22%).
Co więcej, na tak duży wzrost globalny składają się wzrosty
osiągnięte lokalnie przez każdy oddział i każdą grupę produktów.
Firma Beckhoff Automation opublikowała swoje obroty za rok 2015
w wysokości 620 milionów euro, co stanowi wzrost o 22%
w odniesieniu do podobnie udanego roku 2014, w którym sprzedaż
wzrosła o 17%. Dyrektor zarządzający Hans Beckhoff, jest bardzo
zadowolony z rozwoju firmy: „Zdobyliśmy nowe udziały w rynku, a nasz
wzrost przewyższa rozwój rynku. Nasza technologia sterowania PC jest
coraz bardziej uznanym standardem, a jej potężne możliwości
pozwoliły nam zdobyć wielu nowych klientów na całym świecie.”
Oczywiście na tak spektakularne wyniki miał wpływ także korzystny
kurs euro, na czym skorzystali wszyscy niemieccy producenci, którzy
eksportują swoje produkty. Jednak, nawet po rewizji wyników w celu
kompensacji wpływów kursowych, nasze tempo rozwoju na poziomie
17% jest imponujące, zaznacza Hans Beckhoff.
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Firma Beckhoff jest obecna w ponad 75 krajach poprzez 34 spółki
zależne oraz sieć dystrybutorów. Sam eksport w roku 2015, stanowił
65% całkowitej sprzedaży. „Bez wątpienia Azja zdecydowanie
przyczynia się do naszego wzrostu”, mówi Hans Beckhoff. „Jednakże,
oddziały firmy w południowej Europie i Ameryce Północnej również
mają imponujące wyniki”.
Hans Beckhoff optymistycznie patrzy na rok 2016 i przewiduje kolejny
dwucyfrowy wzrost: „Mamy stabilne i rozwijające się kanały sprzedaży.”
Aby przygotować firmę do obsługi oczekiwanego wzrostu planujemy
w bieżącym roku rozbudowę kampusu centrali firmy w Verl o kolejne
27 000 m2. W tym celu wynajęliśmy już sąsiadujące obiekty
przemysłowe, które po zakończeniu prac remontowych zapewnią nam
dodatkowe miejsce i przestrzeń produkcyjną. „W ten sposób będziemy
gotowi na kolejne dwa lata silnego wzrostu”, zapewnia Hans Beckhoff.
Inwestycje w badania, sprzedaż i rozwój
Rok 2016 to dalsza ekspansja sieci sprzedaży i dystrybucji. „Chcemy,
aby nasza sieć sprzedaży była jeszcze większa. W związku z czym
otwieramy nowe, lokalne biura w Hesji i Nadrenii Północnej oraz
reprezentacje firmy Beckhoff w Argentynie, Kolumbii i Tajlandii”,
wspomina dyrektor zarządzający.
„W bieżącym roku ponownie będziemy kontynuowali inwestycje
w badania i rozwój, przeznaczając na to ok. 45 milionów euro.
Technologia to podstawa naszej działalności, która przy okazji sprawia
nam ogromną frajdę”, mówi Hans Beckhoff, absolwent fizyki. Od strony
technologicznej, nowe rozwiązania pojawią się w każdej grupie
produktowej technologii sterowania PC-based firmy Beckhoff.
„Przemysłu 4.0 staje się rzeczywistością. Idee przekształcają się
w rzeczywiste produkty, dzięki którym maszyny zwiększają swoją
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produktywność, tworząc więcej towarów lepszej jakości” mówi
Hans Beckhoff. Pierwsze produkty dla Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy
(IoT) zostały zaprezentowane już pod koniec 2015 r., a rozwinięte
podczas tegorocznych targów Hannover Messe. W efekcie, zarówno
istniejące systemy jak i nowe maszyny, mogą zostać podłączone do
chmury w celu rozszerzenia ich lokalnie dostępnych funkcji, poprzez
chociażby kompleksową analizę danych maszynowych.
Rozbudowa programów wspierania młodych talentów
Firma Beckhoff zatrudnia obecnie około 3 000 pracowników, z czego
prawie 2 100 pracuje w Niemczech, a ok. 1 900 z nich w samej centrali
firmy w Verl. Wyszkoleni inżynierowie stanowią jedną trzecią siły
roboczej. Hans Beckhoff jest szczególnie zadowolony z tego, jak dużą
popularnością firma cieszy się wśród ludzi młodych, szukających
szansy na rozwój: „Nasze zaangażowanie w rozwój młodszego
personelu koncentruje się zarówno na dziedzinach przemysłowych, jak
i akademickich.” Firma oferuje szeroką gamę technologii, w których
można się szkolić oraz rozwija koncepcję studiów kierunkowych.
Przykładowo, na uniwersytecie Bielefeld University of Applied Sciences
w Gütersloh, jako rozszerzenie istniejącego toku studiów inżynierskich,
powstanie także jego rozwinięcie w postaci studiów magisterskich.
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Zdjęcie do notatki:
Hans Beckhoff, właściciel i dyrektor zarządzający firmy
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Zdjęcia dla prasy:

Zdjęcie do notatki:
Wykres sprzedaży firmy Beckhoff Automation
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Tekst i zdjęcie:
download.beckhoff.com/download/press/2016/pictures/
pr102016_Beckhoff.zip
Zapytania dotyczące „Ekonomia 2015” prosimy kierować do:
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15, 05-500 Piaseczno, Polska
Telefon: +48 22 / 750 47 00, Fax: +48 22 / 757 24 27
Email: info@beckhoff.pl, www.beckhoff.pl
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