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Komunikat prasowy

W roku 2015 Pilz zwiększył przychody, liczbę
pracowników oraz udział eksportu – „sukcesywny
wzrost zawdzięczany własnym staraniom”.

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Grupa Pilz GmbH & Co. KG z siedzibą w Ostfildern, w pobliżu

Stuttgartu, może z całkowitą satysfakcją ocenić rok podatkowy

2015. To rodzinne przedsiębiorstwo zwiększyło swoje przychody

o 11%, osiągając poziom 288 euro. W ubiegłym roku zanotowano

również rekordowy wzrost (o 6%) liczby pracowników. Obecnie

wynosi ona 2030. Wydatki na badania i rozwój stanowiące 19,8%

całkowitego przychodu firmy, pozwalają umocnić pozycję jednej z

najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie automatyki.

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż udało nam się w pełni

zrealizować wszystkie cele założone na rok 2015. Pilz jest silną

firmą, dynamicznie rozwijającą się w każdej dziedzinie i w każdym

regionie”, podsumowała Renate Pilz, prezes zarządu

Pilz GmbH & Co. KG. „W tym roku ponownie założyliśmy ambitne

cele, dlatego też cieszy nas tak dobry start w rok finansowy 2016”,

dodała. 

Pilz zamierza stworzyć więcej miejsc pracy

Ogólna liczba pracowników w 2015 roku, po raz pierwszy

od początku istnienia firmy przekroczyła granicę 2000:

31 grudnia 2015 firma Pilz zatrudniała 2030 osób na całym świecie,

z czego prawie połowę stanowiła grupa pracowników w centrali

firmy w Ostfildern – 972 osoby, w tym 35 praktykantów. W roku 2016
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Pilz planuje stworzyć jeszcze więcej miejsc pracy. W bieżącym roku

Pilz planuje przeznaczyć środki finansowe na 12 programów praktyk

dla studentów Uniwersytetu w Badenii-Wirtembergii. 

Obsługa klientów na całym świecie

Głównym czynnikiem sukcesu firmy jest i pozostaje

międzynarodowa perspektywa. Rok 2015 był pierwszym rokiem,

w którym firma Pilz uzyskała ponad 70% przychodów za granicą:

udział eksportu wzrósł o 1,4%, osiągając wielkość równą 70,9%.

Czyni to z firmy Pilz wiarygodnego partnera na arenie

międzynarodowej. „Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów

na całym świecie! Za pośrednictwem naszych spółek możemy nie

tylko zapewnić wsparcie produktowe, lecz również zaoferować

pełen zakres usług związanych z bezpieczeństwem maszyn. Nasi

klienci wyraźnie to doceniają”, wyjaśnia Renate Pilz. 

Firma osiągnęła 74% swoich przychodów w Europie, około 15%

w Azji i niemal 10% w Ameryce. Najszybszy wzrost zanotowano

w Azji, przede wszystkim w Korei, Japonii i w Chinach. Zakładając

dalsze spółki w regionie Azji, w roku 2016 firma Pilz planuje rozwijać

istniejące więzi biznesowe w Azji Południowo-Wschodniej, dzięki

czemu będzie mogła bezpośrednio zaopatrywać tamtejszych

klientów w pełną gamę podzespołów, systemów i usług. Liczba

oddziałów zajmujących się sprzedażą wzrosła w tym roku do 40.   

 

Portfolio produktów zapewnia trwały sukces

Portfolio firmy Pilz obejmuje produkty z zakresu: technologii

czujników, technologii sterowania i napędów oraz pełen zakres

usług dla całego cyklu eksploatacji maszyn i systemów. Pilz jest

dostawcą rozwiązań automatyzacji, w których bezpieczeństwo jest

priorytetem: W roku 1987 firma Pilz, jako pierwsza w świecie,

wprowadziła przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ i nadal pozostaje
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liderem rynkowym w tym segmencie produktów. W roku 2015 po raz

pierwszy sprzedała ponad milion tych urządzeń, których głównych

zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa maszyn,

i w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczne ich zatrzymanie. 

Produkty z grupy technologii sterowania i napędów pozostawały

w roku 2015 główną siłą napędową przychodów firmy Pilz (65%),

jednak technologia czujników (14 %) oraz usługi (12%) również

generują dwucyfrowe udziały w przychodach. „Nasze portfolio

stanowi sprawdzony zestaw produktów dobrze znanych na rynku

i popularnych wśród klientów, a także produktów nowych, niezwykle

obiecujących, reprezentujących szybki postęp techniczny”, wyjaśnia

Renate Pilz. 

Firma Pilz od wielu lat regularnie inwestuje około jednej piątej

swoich przychodów w badania i rozwój. W roku 2015 udział

wydatków na badania i rozwój wynosił 19,8%. 

Industry 4.0: nowe reguły bezpieczeństwa

Pilz poświęca wielką uwagę opracowaniom rozwiązań

automatyzacji na potrzeby zintegrowanej, inteligentnej produkcji.

Działając w organizacjach i uczestnicząc we wspólnych projektach

badawczych, takich jak SmartFactory KL i Arena 2036, Pilz

zamierza nieprzerwanie uczestniczyć w kształtowaniu standardów

dotyczących bezpieczeństwa. 

Wykorzystując swoje produkty, w tym przede wszystkim system

sterowania PSS 4000, firma Pilz już dzisiaj spełnia wymagania

stawiane przed przemysłem w nadchodzących latach:

odwiedzającym targi Hannover Messe prezentujemy linię

produkcyjną zgodną z założeniami Industry 4.0. W pełni

zautomatyzowana, dzięki wykorzystaniu wytwarzanych przez firmę
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Pilz czujników, systemów sterowania i napędów, modułowa

instalacja stanowi wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie

dla zadań sterowania opartych na rozproszonej inteligencji. 

Pilz jest obecny na targach Hannover Messe w hali 9, na stanowisku

D17 oraz na stanowisku SmartFactory KL D20 w hali 8.

 

  

Podpis:

 

Strona 4 z 6



Podpis:

Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 88237

Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

https://www.facebook.com/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Dane kontaktowe dla mediów

PR
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