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Lehdistöviesti

Pilzin liikevaihto, työntekijämäärä ja viennin
osuus kasvoivat vuonna 2015 – ”Kasvoimme
terveesti omin voimin“

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Ostfildernissä lähellä Stuttgartia pääkonttoriaan pitävä Pilz GmbH

Co. KG -konserni voi olla tyytyväinen toimintavuoteen 2015.

Perheyrityksen liikevaihto kasvoi 11 prosentilla 288 miljoonaan

euroon. Työntekijämääräkin kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin: 6

prosentilla 2 030 työntekijään. Vuonna 2015 Pilz käytti

liikevaihdostaan 19,8 % tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja

korostaa näin asemaansa yhtenä automaatioalan

innovatiivisimmista yrityksistä.

 

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saavutimme vuodelle 2015

asetetut tavoitteet. Pilz on terve yritys, joka kasvaa omin voimin

kaikilla aloilla ja alueilla“, Pilzin hallituksen puheenjohtaja Renate

Pilz toteaa. ”Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet myös

vuodelle 2016 ja olemme siksi iloisia siitä, että liiketoimintavuosi

2016 on alkanut hyvissä merkeissä.“

Pilz luo lisää työpaikkoja

Perheyritys työllisti vuonna 2015 ensimmäistä kertaa yli 2000

työntekijää: 31.12. 2015 Pilzillä oli maailmanlaajuisesti 2030

työntekijää. Ostfildernin päätoimipaikassa Pilzillä oli vuoden 2015

päättyessä 972 työntekijää, joista 35 harjoittelijoita. Pilz haluaa

luoda lisää työpaikkoja vuonna 2016. Pilz tarjoaa tänä vuonna mm.

12 harjoittelupaikkaa ammattiopiskelijoille ja Baden-Württembergin
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kaksoiskorkeakoulun opiskelijoille.

Kaikkialla maailmassa asiakkaan tukena

Kansainvälinen toiminta on nyt ja jatkossa oleellinen menestystekijä.

Vuonna 2015 Pilz hankki yli 70 prosenttia liikevaihdostaan Saksan

ulkopuolelta: viennin osuus kasvoi 1,4 prosentilla 70,9 prosenttiin.

Pilz on siten kansainvälisesti suuntautuneiden koneenrakentajien ja

maailmanlaajuisesti tuottavien yritysten kumppani. ”Tuemme

asiakkaitamme kaikkialla maailmassa! Tytäryhtiöidemme kautta

voimme tukea heitä tuotteilla ja kattavalla asiantuntemuksellamme.

Asiakkaamme arvostavat sitä“, Renate Pilz kertoo.

Vuonna 2015 Pilz keräsi noin 74 % liikevaihdostaan Euroopasta,

noin 15 % Aasiasta ja noin 10 % Amerikoista. Liikevaihto kasvoi

eniten Aasiassa, erityisesti Koreassa, Japanissa ja Kiinassa. Pilz

laajentaa kauppasuhteitaan Kaakkois-Aasiassa perustamalla lisää

tytäryhtiöitä ASEAN-alueelle ja pystyy vastaisuudessa toimittamaan

asiakkailleen suoraan komponentteja, järjestelmiä ja palveluja.

Tytäryhtiöitä on siten 40.

 

Tuotevalikoima varmistaa kestävän menestyksen

Pilzin tuotevalikoima sisältää tuotteita anturi-, ohjaus- ja

käyttötekniikan alueilta sekä vastaavat palvelut koneen koko

elinkaaren varrella. Pilz on automaatioratkaisujen kokonaistoimittaja:

turvallisuus on ydinosaamisalueemme ja oleellinen osa jokaista

ratkaisua: Pilz toi vuonna 1987 markkinoille ensimmäisen

turvareleen, PNOZ:n, ja on tänään tämän tuotesegmentin

markkinajohtaja. Vuonna 2015 ”turvallisuuden lähettiläs“ myi

ensimmäistä kertaa yli miljoona tällaista laitetta, jotka valvovat

koneiden turvallisuutta ja pysäyttävät koneen turvallisesti vaaran

uhatessa.
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Vuonna 2015 tuotealueet ohjaustekniikka ja käyttötekniikka olivat

absoluuttisesti katsottuna tärkeimmät liikevaihdon lähteet (65 %),

mutta anturitekniikka (14 %) ja palvelut (12 %) ovat jo tänään

tärkeitä liikevaihdon kannalta. ”Tuotevalikoimamme on terve

sekoitus vahvan markkina-aseman omaavia, asiakkaiden kysymiä

tuotteita sekä uusia, teknistä edistysaskelta edustavia tuotteita“,

Renate Pilz kertoo.

Riippumattomana ja innovaatioihin keskittyvänä yrityksenä Pilz

panostaa jo vuosien ajan noin viidenneksen liikevaihdostaan

tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vuonna 2015 T&K-osuus oli 19,8

prosenttia.

 

Industrie 4.0: Uudet turvallisuushaasteet

Pilz kehittää automaatioratkaisuja verkotettuun ja älykkääseen

tuotantoon. Pilz haluaa jatkossakin asettaa standardit osallistumalla

toimielimiin ja tutkimusyhteenliittymiin, kuten Smart Factory KL tai

Arena 2036. Yritys keskittyy erityisesti teema-alueeseen Safety and

Security. ”Tulevaisuusprojekti Industrie 4.0 on kiinteästi ankkuroitu

yritykseemme ja strategiaamme“, Pilzin toimitusjohtaja Susanne

Kunschert toteaa.

Pilz täyttää jo tänään tulevaisuuden teollisuuden vaatimukset

tuotteillaan, erityisesti PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä:

Hannoverin messuilla yritys esittelee messuvieraille Industrie 4.0 -

tuotantolinjan. Pilzin antureilla, ohjauksilla ja käytöillä toteutettu

modulaarinen mallilinja osoittaa, miten ohjaustehtävät voidaan

ratkaista tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti hajautetulla

älykkyydellä.
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Otsikko:

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 88237

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

Sivu 4 / 5

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
http://www.youtube.com/pilzFI
https://www.linkedin.com/company/pilz


Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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