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Pilz med nye rekordtal for omsætning og
medarbejderantal – bredt fundament for
topteknologi

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

Virksomhedsgruppen tilhørende Pilz GmbH & Co. KG, der ligger i

Ostfildern ved Stuttgart, afsluttede også regnskabsåret 2014 med

succes. Familievirksomheden øgede sin omsætning til en ny

rekordværdi på 259,3 mio. euro. For verdensmarkedets førende

inden for sikkerhedsrelæer og -styringer betyder det en stigning på

11,3 procent i forhold til 2013. Antallet af medarbejdere steg også

sidste år: Med 6,3 procent til 1.922.

 

"Vores vækst står på et bredt fundament, både med hensyn til den

regionale spredning, brancherne og også vores portefølje", forklarer

Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co. KG. Beviset

for dette er eksportandelen, der igen er steget, denne gang til 69,5

procent (+ 1,3 procent i forhold til 2013). Det gav også en stigning i

omsætningen på de klassiske europæiske markeder.

Gode perspektiver i Fjernøsten

Det største vækstmarked er ligesom i de seneste år det asiatiske

marked og især Kina. Pilz drager her ikke kun nytte af den fortsatte

vækst i den eksportorienterede maskinproduktion, men også af den

kinesiske industris generelt stigende fokusering på kvalitet samt

holdbarhed og dermed også sikkerheden. Siden åbningen af

produktionsstedet i kinesiske Jintan i foråret 2015 har Pilz leveret

endnu hurtigere til sine kunder i Kina.
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Fortsat vækst i antallet af medarbejdere

Pilz fortsætter også de senere års vækst med hensyn til

arbejdsstyrken. På skæringsdatoen 31.12.2014 beskæftigede

automatiseringsvirksomheden 1.922 mennesker i 31

datterselskaber over hele verden. Dermed er medarbejderantallet i

de seneste 5 år steget med 45 procent (31.12.2009: 1.319

medarbejdere). I indeværende regnskabsår ønsker Pilz at oprette

ca. 200 yderligere arbejdspladser på verdensplan. Virksomheden

beskæftiger aktuelt 946 personer i hovedafdelingen i Ostfildern,

heraf 31 lærlinge.

Investeringer i forskning og udvikling langt over gennemsnittet

Traditionelt prioriteres forskning og udvikling højt hos Pilz. Den

ejerstyrede virksomhed investerede i det forløbne regnskabsår 20

procent af omsætningen i udvikling af nye produkter og teknologier.

Dermed ligger Pilz langt over branchens gennemsnit for

produktionsvirksomheder.

Komplet portefølje til udfordringerne i Industrie 4.0

Pilz lægger i forbindelse med forskning og udvikling særlig vægt på

Industrie 4.0, dvs. den øgede anvendelse af netværk i produktionen

ved hjælp internetteknologier. Her spiller automatiseringen af

maskiner og anlæg en central rolle. Pilz anser sig selv for at være

godt forberedt til dette: "Vores portefølje omfatter intelligente

sensorer og drev samt styringer, der også er i stand til at styre

distribuerede og komplekse anlæg. Dermed tilbyder vi allerede nu

en komplet portefølje til fremtidens automatiseringsopgaver. F.eks.

kan brugerne med det Industrie-4.0-kompatible

automatiseringssystem PSS 4000 til sikkerhed og automatisering

enkelt og økonomisk styre distribuerede og modulopbyggede

anlæg", siger Renate Pilz.
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I regnskabsåret 2015 er Pilz kommet rigtigt godt i gang. "Vi er meget

tilfredse med ordretilgangen i de første måneder. Vi er optimistiske

og regner med, at vi i 2015 kan fortsætte vækstkursen på det

aktuelle niveau", forudser Renate Pilz.

 

Side 3 of 5



Kontaktoplysninger

Martin Kurth

Erhvervs- og fagpresse

Tyskland

Telefon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Fagpresse

Tyskland

Telefon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Presse

Østrig

Telefon: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Presse

Schweiz

Telefon: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

 

Side 4 of 5



Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 84432

Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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