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Dynamiczny wzrost obrotów i zdolności
produkcyjnych oraz rozbudowa sieci sprzedaży

Firma Beckhoff Automation zwiększyła
obroty o 19% do 810 mln euro
– obroty globalne w 2017 r.: 810 mln euro (+19%)
– 3900 pracowników na całym świecie (+16%)
W 2017 r. globalne obroty firmy Beckhoff Automation sięgnęły
810 mln euro, a tym samym były o 10% wyższe niż w roku
poprzednim. Sukces ten przedsiębiorstwo zawdzięcza zarówno
wprowadzeniu na rynek nowych produktów, jak i rozbudowie
sieci sprzedaży, zwiększeniu zdolności produkcyjnych,
a także dobrej koniunkturze na rynkach światowych.
„Rok 2017 okazał się bardzo udany dla naszego przedsiębiorstwa.
Cieszy nas, że odnotowaliśmy wzrost we wszystkich regionach
geograficznych”, podsumowuje prezes Zarządu Hans Beckhoff.
„Dobra koniunktura na światowych rynkach w 2017 r. przełożyła
się także na dynamiczny rozwój wszystkich branż, od budowy
maszyn po automatykę budynkową.” W 2017 r. najsilniejszy wzrost
gospodarczy odnotował region Azji i Pacyfiku, w tym najprężniej
rozwijające się Chiny. Jednak także Niemcy i pozostałe kraje
Europy wkroczyły na ścieżkę intensywnego wzrostu.
Kompleksowa rozbudowa zdolności produkcyjnych
„Aby sprostać obecnej i prognozowanej na ten rok stopie wzrostu,
znacznie zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne. Dla przykładu,
w zakresie produkcji podstawowej – projektowania i montażu płytek
drukowanych – wzrosły one o ponad 70%”, wyjaśnia Hans Beckhoff.
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Wzrosła także produkcja pomocnicza (montaż końcowy) we wszystkich
grupach produktów. Dział produkcji I/O został przeniesiony do nowej
hali o powierzchni 10 000 m2, a więc dwukrotnie większej niż zajmował
dotychczas. Zaś do końca bieżącego roku do użytku oddanych
zostanie kolejne 40 000 m2 hal. Tym samym łączna powierzchnia
zakładów firmy Beckhoff w Nadrenii-Północnej Westfalii przekroczy
140 000 m2, co stworzy jej odpowiednie warunki do dalszego rozwoju.
Aby sprostać wymaganiom związanym z rozbudową, tylko w 2018 r.
Beckhoff zainwestuje w budynki i wyposażenie ok. 50 mln euro.
Kolejne 60 mln euro będzie co roku przeznaczane na rozwój
nowych produktów i technologii wytwarzania.
Analogiczny rozwój przeżywa sektor techniki napędowej:
firma rozbudowała swój zakład w Marktheidenfeld o dział
produkcji komponentów mechanicznych do serwonapędów.
W ramach inwestycji oddano do użytku dodatkowe 2500 m2
powierzchni produkcyjnej i 1000 m2 powierzchni biurowej.
Jak wyjaśnia Hans Beckhoff: „Dzięki uruchomieniu produkcji wałów
silnika oraz obudów serwonapędów znacznie zwiększyliśmy udział
własny w procesie ich wytwarzania. Inwestycja ta ułatwi nam
zarządzanie dynamicznym rozwojem firmy oraz umożliwi
dalsze podnoszenie standardów jakości naszych produktów.
Co więcej, własna produkcja podzespołów mechanicznych upraszcza
i przyspiesza proces dostosowywania wyrobów do potrzeb klientów
oraz wdrażania prototypów i innowacji.”
Bliskość rynków docelowych kluczem do sukcesu
Według Hansa Beckhoffa czynnikiem w dużej mierze decydującym
o sukcesie danego projektu z zakresu automatyzacji jest także
bezpośredni kontakt z klientem umożliwiający ścisłą współpracę przy
opracowywaniu optymalnych dla niego rozwiązań. „Chcielibyśmy,
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aby nasze przedstawicielstwa znajdowały się zawsze jak najbliżej
siedziby klienta. Dobrym przykładem są tutaj Niemcy, gdzie po
otwarciu w 2018 r. trzech biur regionalnych w Erfurcie, Fuldzie i
Mannheim uzyskamy niemal pełne pokrycie powierzchni kraju”,
wyjaśnia Hans Beckhoff.
Oprócz rozwijania 22 punktów sprzedaży w Niemczech Beckhoff
kontynuuje także rozbudowę globalnej sieci dystrybucji. Niedawno
swoją działalność rozpoczęły spółka córka firmy na Tajwanie i nowe
przedstawicielstwo w Estonii. Trwa również budowa kolejnej spółki
córki w Meksyku. Spółki i przedstawicielstwa firmy funkcjonują
obecnie w 37 państwach, a uwzględniając lokalnych dystrybutorów,
jej reprezentanci obecni są w 75 krajach świata.
W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba pracowników firmy wzrosła
o 16% – do 3900 w skali świata. 2900 z nich jest zatrudnionych w
Niemczech, z czego 2600 w siedzibie przedsiębiorstwa w Verl.
1400 pracowników może pochwalić się wykształceniem inżynierskim.
Uniwersalne produkty i technologie do każdej aplikacji
Firma Beckhoff dostarcza kompleksowe systemy o różnych klasach
sprawności znajdujące zastosowanie we wszystkich obszarach
automatyzacji. Oferowane przez nią technologie sterowania i napędów
cechują się wysoką skalowalnością, a tym samym możliwością
optymalnego dostosowania do potrzeb różnych aplikacji. Według
Hansa Beckhoffa ich wspólną zaletą jest fakt, że „oprogramowanie
TwinCAT integruje w jednym pakiecie wszystkie niezbędne
komponenty maszyn, takie jak sterownik SPS, napęd, robotyka,
technika pomiarowa, Scientific Automation, systemy wizyjne,
komunikacja, funkcje IoT czy oprogramowanie do obsługi HMI.”
Jak przekonuje Hans Beckhoff, takie rozwiązanie zwiększa
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użyteczność i pozwala na korzystanie z zalet najnowszej technologii
przy zachowaniu niskich kosztów ogólnych. Dzięki zaangażowaniu
inżynierów z firmy Beckhoff najnowsza wersja oprogramowania oferuje
także możliwość przetwarzania obrazu – widzenia maszynowego – za
pomocą TwinCAT Vision. Także w tym przypadku pełna integracja
funkcji przetwarzania obrazu w ramach funkcjonalności systemu
sterowania przynosi użytkownikom wielu aplikacji wymierne korzyści.
Dalszy pozytywny rozwój w 2018 roku
„Rok 2018 zaczął się dla nas bardzo pozytywnie. W pierwszym
kwartale znów odnotowaliśmy znaczny, dwucyfrowy wzrost”,
informuje Hans Beckhoff i prognozuje z optymizmem: „Nasz
rozwój w 2018 r. będzie być może nieco bardziej umiarkowany,
ale prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie.
Nasza pozycja zarówno pod względem technologicznym,
jak i sprzedażowym nie wydaje się zagrożona.”
Zdjęcia dla prasy:

Zdjęcie do notatki:
Hans Beckhoff, prezes Zarządu i właściciel firmy
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
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Zdjęcia dla prasy:

Zdjęcie do notatki:
Wzrost obrotów firmy Beckhoff Automation
Tekst i zdjęcie:
download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/
pr042018_Beckhoff.zip
Zapytania dotyczące „bilansu” 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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