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Persbericht

Pilz vergroot in 2015 de omzet, het aantal
medewerkers en het exportaandeel – "Gezond op
eigen kracht gegroeid"

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

De bedrijfsgroep van Pilz GmbH & Co. KG uit Ostfildern bij Stuttgart

kan tevreden terugkijken op het boekjaar 2015. Het familiebedrijf

verhoogde zijn omzet met 11 procent naar 288 miljoen euro. Het

aantal medewerkers steeg het afgelopen jaar eveneens naar een

nieuwe recordwaarde: met 6 procent naar 2.030. Met een O&O-

aandeel van 19,8 procent in de omzet in 2015 onderstreept Pilz zijn

claim dat het een van de meest innovatieve bedrijven in de

automatiseringstechniek is.

 

"Wij zijn erg tevreden dat wij de voor 2015 gestelde doelen hebben

bereikt. Pilz is een gezond bedrijf dat op eigen kracht in alle

segmenten en in alle regio's groeit", vat Renate Pilz,

bestuursvoorzitter van Pilz GmbH & Co. KG, samen. "Ook voor 2016

hebben wij ambitieuze doelstellingen en daarom vinden wij het fijn

dat wij het boekjaar 2016 goed zijn begonnen", blikt ze vooruit.

Pilz wil meer arbeidsplaatsen creëren

Het familiebedrijf had in 2015 voor het eerst meer dan 2.000

medewerkers in dienst: op 31 december 2015 telde Pilz wereldwijd

2.030 medewerkers. Bij de hoofdvestiging van het

automatiseringsbedrijf in Ostfildern werkten eind 2015 972 mensen,

waaronder 35 leerlingen. Pilz wil in 2016 meer arbeidsplaatsen

creëren. In het lopende jaar stelt Pilz o.a. 12 opleidingsplaatsen
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voor commerciële beroepen ter beschikking en biedt het

stageplaatsen aan studenten van de Duale Hochschule Baden-

Württemberg.

Wereldwijd actief voor de klanten

Een belangrijke succesfactor is en blijft de internationale oriëntatie

van de fabrikant van automatiseringsoplossingen. In 2015 behaalde

Pilz meer dan 70 procent van de omzet buiten Duitsland: het

exportaandeel steeg met 1,4 procentpunt naar 70,9 procent. Pilz is

daarmee partner van de internationaal georiënteerde machinebouw

en van wereldwijd producerende bedrijven. "Wij staan wereldwijd

klaar voor onze klanten! Via onze dochterondernemingen kunnen

wij niet alleen met producten, maar ook met onze uitgebreide

knowhow ondersteuning bieden. Onze klanten waarderen dat", zegt

Renate Pilz.

In 2015 behaalde Pilz ongeveer 74 procent van de omzet in Europa,

ongeveer 15 procent in Azië en bijna 10 procent in Amerika. Het

bedrijf realiseerde de grootste groei in Azië, vooral in Korea, Japan

en China. Door de oprichting van nieuwe dochterondernemingen in

de ASEAN-regio zal Pilz in 2016 de bestaande zakelijke relaties in

Zuidoost-Azië uitbreiden en kan het voortaan componenten,

systemen en services direct aan zijn klanten daar leveren. Het

aantal verkoopmaatschappijen stijgt daarmee naar veertig.

 

Productaanbod waarborgt blijvend succes

Het aanbod van Pilz omvat producten op het gebied van sensoren,

besturings- en aandrijftechniek alsmede services gedurende de

levenscyclus van machines en installaties. Pilz biedt oplossingen

voor de automatisering aan, waarbij de veiligheid kerncompetentie

en bestanddeel van elke oplossing is: Pilz bracht in 1987 met zijn

PNOZ 's werelds eerste veiligheidsrelais op de markt en is tot op de
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dag van vandaag wereldmarktleider in dit productsegment. In 2015

verkocht de "ambassadeur van de veiligheid" voor het eerst meer

dan één miljoen van deze relais, die de veiligheid aan machines

bewaken en in geval van gevaar bijvoorbeeld een veilige stop van

machines garanderen.

In 2015 nam de productgroep Besturingstechniek met

aandrijftechniek veruit het grootste deel van de omzet (65 procent)

van Pilz voor zijn rekening en tegenwoordig leveren ook de groepen

Sensoren (14 procent) en Services (12 procent) elk met dubbele

cijfers een bijdrage aan de omzet. "Ons productaanbod is een

gezonde mix van gevestigde producten waar veel vraag naar is

door klanten en nieuwe, veelbelovende producten die een

technologische vooruitgang betekenen", aldus Renate Pilz.

Als onafhankelijk, op innovaties gericht middenstandsbedrijf

investeert Pilz al jaren continu ongeveer een vijfde van zijn omzet in

onderzoek en ontwikkeling. In 2015 bedroeg het O&O-aandeel 19,8

procent.

 

Industrie 4.0: nieuwe uitdagingen voor de veiligheid

Pilz houdt zich intensief bezig met de ontwikkeling van

automatiseringsoplossingen voor de gekoppelde en intelligente

productie. Door de participatie in commissies en

onderzoekssamenwerkingen zoals Smart Factory KL of Arena 2036

wil Pilz ook in de toekomst normen stellen. Het bedrijf besteedt

daarbij bijzondere aandacht aan de thema's safety en security. "Het

toekomstproject Industrie 4.0 is vast verankerd in ons bedrijf en zijn

strategie", maakt Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz

GmbH & Co. KG, de trend naar Industrie 4.0 duidelijk.

Met zijn producten, met name het automatiseringssysteem PSS
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4000, voldoet Pilz nu al aan de eisen van de industrie van de

toekomst: op de Hannover Messe presenteert het bedrijf een

Industrie 4.0-productielijn aan de bezoekers. De modulair

opgebouwde modelinstallatie, compleet geautomatiseerd met

sensoren, besturingen en aandrijvingen van Pilz, laat zien hoe

besturingstaken dankzij verdeelde intelligentie efficiënt en

gebruiksvriendelijk kunnen worden uitgevoerd.

 

  

Bijschrift:

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 88237
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

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

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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