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Mesaja týkla

Pilz, ciro ve çalışan sayısı açısından yeni rekor
değerlere ulaştı - son teknoloji için sağlam temel

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

Stuttgart yakınındaki Ostfildern'de bulunan Pilz şirketler grubu, 2014

mali yılını başarılı bir şekilde kapatmıştır. Aile şirketi olan Pilz,

cirosunu 259,3 milyon Euro'ya yükselterek yeni bir rekora imza

atmıştır. Bu da emniyet röleleri ve emniyet kontrol sistemlerinde

dünya pazar lideri olan firma için 2013 yılına kıyasla %11,3'lük artış

anlamına gelmektedir. Ayrıca çalışan sayısı da geçen yıla oranla

%6,3 oranında artarak 1.922'ye ulaşmıştır.

 

Pilz GmbH & Co. KG Yönetim Kurulu Başkanı Renate Pilz

büyümemizin temelini şu sözlerle açıklıyor: "Büyümemiz, bölgesel

dağıtım, sanayi sektörleri ve portföyümüz açısından sağlam bir

temele dayanmaktadır". İhracat payının tekrardan %69,5'e

yükselmesi (2013'e kıyasla %+1,3) bunu kanıtlıyor. Ayrıca klasik

Avrupa pazarlarında ciro artışı da kaydedilmiştir.

Uzakdoğu'da mükemmel beklentiler

Önceki yıllarda olduğu gibi, başta Çin olmak üzere Asya pazarı en

büyük büyüme gösteren pazar olmaya devam etmiştir. Pilz, ihracata

yönelik mühendisliğin sürdürülebilir yerel büyümesinin yanı sıra Çin

endüstrisinin genellikle kalite, sürdürülebilirlik ve dolayısıyla emniyet

üzerine olan yoğunlaşmasından yararlanmaktadır. Pilz, Çin'in Jintan

şehrinde 2015 ilkbaharında üretim tesisini açtığı günden bu yana

Çin'deki müşterilerine daha hızlı bir şekilde hizmet sağlamaktadır. 

Sayfa 1 -in 5

mailto:
mailto:


Sürdürülebilir çalışan artışı

Pilz, son birkaç yıldır personel sayısını da artırmaya devam

etmektedir. 31.12.2014 tarihi itibariyle otomasyon firması, dünya

genelindeki 31 bağlı kuruluşunda 1.922 kişiye istihdam sağlamıştır.

Bu da son 5 yılda çalışan sayısının %45 oranında arttığı anlamına

gelmektedir (31.12.2009: 1.319 çalışan). Mevcut iş yılında Pilz

dünya genelinde yaklaşık olarak 200 iş fırsatı daha oluşturmayı

amaçlamaktadır. Firma şu anda Ostfildern'deki genel merkezinde 31

stajyer de dahil olmak üzere 946 kişi istihdam etmektedir.

Araştırma ve geliştirme alanındaki yatırımlar ortalamanın çok

üzerinde

Geleneksel olarak araştırma ve geliştirme Pilz'in gündeminde en üst

sıralarda yer almaktadır. Sahibi tarafından yönetilen bir şirket olarak

Pilz, geçtiğimiz mali yılda cirosunun %25'ini yeni ürünlerin ve

teknolojilerin geliştirilmesine yatırmıştır. Bu da Pilz'in üretim firmaları

için sanayi ortalamasının oldukça üzerinde konumlandırılmasını

sağlamaktadır.

Endüstri 4,0 zorlukları için eksiksiz portföy

Pilz, AR-GE faaliyetleriyle Endüstri 4,0'a özel önem vermektedir,

örn. İnternet teknolojileri nedeniyle üretim içinde daha fazla ağ

kurma. Tesis ve makinelerin otomasyonunun burada merkezi rolü

bulunmaktadır. Pilz, bu zorluğu karşılamak için iyi donanımlara

sahip olduğuna inanmaktadır: "Portföyümüz, karmaşık, dağılmış

tesisleri dahi emniyetli bir şekilde yönetebilen kontrol sistemlerinin

yanı sıra akıllı sensörleri ve sürücüleri içermektedir. Dolayısıyla,

geleceğin otomasyon görevleri için eksiksiz bir portföy sunmaktayız.

Örneğin, Renate Pilz'e göre Endüstri 4,0 uyumlu, emniyet ve

otomasyona yönelik PSS 4000 otomasyon sistemi ile kullanıcılar,

dağıtılabilir, modüler tesisleri basit ve ekonomik bir şekilde

kullanabilir. 

Sayfa 2 -in 5



Pilz, 2015 mali yılına mükemmel bir başlangıç yapmıştır. Renate

Pilz, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "İlk birkaç ay içinde alınan

siparişlerden çok memnunuz. 2015 yılında ulaşılan seviyede

büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz.

 

 

Bayiler için irtibat bilgileri:

Avustralya:

Don Gherashe

Telefon: +61 3 95446300

E-posta: safety@pilz.com.au

İngiltere:

Natasha Sephton-Pike

Telefon: +44 1536 460766

E-posta: marketing@pilz.co.uk

Hindistan:

Shivani Handoo

Telefon: +91 20 24213994/95

E-posta: s.handoo@pilz.in

İrlanda:

Yvonne McNamara

Telefon: +353 21 4346535

E-posta: y.mcnamara@pilz.ie

ABD ve Kanada:

Felicia Caponi

Telefon: +1 734 354-0211
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E-posta: f.caponi@pilzusa.com

Pilz Grup için İrtibat:

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-158

E-Posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Teknik Basın

Almanya

Telefon: +49 711 3409-7009

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

 

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 84432
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Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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