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Lehdistöviesti

Pilzillä uudet ennätykset liikevaihdossa ja
työntekijämäärissä – Vahva pohja
huipputekniikalle

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

Ostfildernissä lähellä Stuttgartia pääkonttoriaan pitävä Pilz GmbH

Co. KG -konserni päätti toimintavuoden 2014 hyvissä merkeissä.

Perheyrityksen liikevaihto kasvoi uusiin ennätyslukemiin: 259,3 milj.

euroon. Turvallisuuslaitteiden ja -ohjausten

maailmanmarkkinajohtajan liikevaihto kasvoi siten 11,3 prosentilla

edellisvuodesta 2013. Myös työntekijämäärä kasvoi viime vuonna

6,3 prosentilla 1922 työntekijään.

 

"Kasvumme on tukevalla pohjalla, sekä alueellisen jakautumisen,

toimialojen että tuotevalikoimamme osalta“, sanoo Renate Pilz, Pilz

GmbH & Co. KG:n hallituksen puheenjohtaja. Todisteena on viennin

kasvu 69,5 prosenttiin (+ 1,3 % vuoteen 2013 verrattuna). Myös

liikevaihto kasvoi perinteisillä eurooppalaisilla markkinoilla.

Hyvät näköalat Kaukoidässä

Aasian markkinat, erityisesti Kiina, olivat viime vuosien tapaan

voimakas kasvualue. Pilz hyötyi Aasian markkinoilla vientiin

suuntautuvan koneenrakennuksen jatkuvasta kasvusta sekä

kiinalaisen teollisuuden kasvavasta panostuksesta laatuun,

kestävyyteen ja turvallisuuteen. Pilz pystyy palvelemaan kiinalaisia

asiakkaitaan entistä nopeammin avattuaan tuotantolaitoksen

Jintaniin vuoden 2015 keväällä.
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Lisää työntekijöitä

Pilzin kasvu näkyy myös työntekijämäärässä. 31.12.2014 Pilz

työllisti 1922 henkilöä 31 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa.

Työntekijämäärä on siten kasvanut viimeisten 5 vuoden aikana 45

prosentilla (31.12.2009: 1.319 työntekijää). Tämän vuoden aikana

Pilz perustaa noin 200 uutta työpaikkaa eri puolille maailmaa. Tällä

hetkellä yritys työllistää yhtiön päätoimipaikassa Ostfildernissä 946

henkilöä, joista 31 harjoittelijoita.

Suuret investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Tutkimus ja tuotekehitys on perinteisesti ollut etusijalla Pilzissä.

Omistajajohtoinen yritys sijoitti viime vuonne 20 prosenttia

liikevaihdosta uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehitykseen. Tämä

ylittää reilusti alan keskitason.

Täydellinen Industrie 4.0 -vaatimukset täyttävä tuotevalikoima

Pilz panostaa T&K-toiminnoissaan erityisesti Industrie 4.0:aan eli

tuotteiden lisääntyvään verkostoitumiseen Internet-tekniikoiden

avulla. Koneiden ja laitosten automatisointi on siinä keskeisessä

asemassa. Pilz on siihen erittäin hyvin valmistautunut:

"Tuotevalikoimamme kattaa älykkäät anturi ja käytöt sekä ohjaukset,

jotka pystyvät turvallisesti hallinnoimaan hajautettuja ja

monimutkaisia laitoksia. Siten tarjoamme jo tänään täydellisen

tuotevalikoiman tulevaisuuden automaatiotehtäviä varten.

Esimerkiksi Industrie-4.0-yhteensopivalla PSS 4000 -

automaatiojärjestelmällä käyttäjät voivat ohjata helposti ja

taloudellisesti hajautettuja ja moduulirakenteisia laitoksia“, Renate

Pilz sanoo.

Vuosi 2015 on alkanut positiivisissa merkeissä. "Olemme erittäin

tyytyväisiä alkuvuoden tilausmääriin. Uskomme, että kasvumme

jatkuu samalla tasolla myös vuonna 2015“, Renate Pilz toteaa.
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Yhteystiedot

Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-7009

Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Lehdistösuhteet

Itävalta

Puhelin: +43 1 7986263-13

Sähköposti: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Lehdistösuhteet

Sveitsi

Puhelin: +41 62 88979-33

Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch
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Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 84432

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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