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Mesaja týkla

Pilz 2015 yılında gelirini, çalışan sayısını ve
ihracat payını artırmıştır- “Kendi ivmesinde
sağlıklı büyüme”

Ostfildern, 06.04.2016 -

  

Pilz GmbH & Co. KG kapsamındaki grup şirketler, Stuttgart’ın

yanındaki Ostfildern’de bulunan genel merkezlerinde 2015 mali

yılına memnuniyetle dönüp bakabilmektedir. Aile işletmesi gelirini

yüzde 11 artışla 288 milyon Avro’ya çıkarmıştır. Toplam çalışan

sayısı da geçen yıl yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır: yüzde 6

artarak 2030 olmuştur. Pliz, 2015 yılında gelirlerin yüzde 19,8’inin

ARGE’ye ayırarak, otomasyon teknolojisindeki en yenilikçi

işletmelerden biri olarak kendisine duyulan güveni doğrulamaktadır.

 

“2015 yılı için iddialı hedefler belirlemiştik ve bu hedeflere

ulaştığımızdan dolayı çok memnunuz. Pilz GmbH & Co. KG Yönetim

Kurulu Başkanı Renate Pilz “Pilz her alanda ve her bölgede kendi

ivmesinde büyüyen sağlıklı bir işletmedir“ şeklinde özetlemiştir. “Bir

kez daha 2016 yılı için iddialı hedefler belirledik ve 2016 mali yılına

böylesine iyi bir başlangıç yapmış olmaktan dolayı mutluyuz” diyerek

eklemiştir.

Pilz daha fazla istihdam yaratmayı amaçlıyor

Aile şirketinin toplam çalışan sayısı 2015 yılında ilk defa 2000’i

aşmıştır: 31 Aralık 2015’te, Pilz’in dünya çapında 2030 çalışanı

bulunuyordu. 2015 yılı sonunda Ostfildern’de bulunan genel

merkezinde, 35’i çırak olmak üzere toplam 972 otomasyon uzmanı

istihdam edilmekteydi. Pilz, 2016’da daha fazla istihdam yaratmayı

Sayfa 1 -in 7



amaçlıyor. Pilz’in planladığı rakamlar arasında endüstriyel meslekler

için ve Baden-Württemberg Kooperatifi Devlet Üniversitesi

öğrencileri için bu yıl 12 çıraklık eğitimi vermek yer alıyor.

Dünya çapında müşteri liderliğindeki faaliyetler

Temel başarı faktörü, otomasyon çözümlerine ilişkin bu üreticinin

uluslararası bakış açısıdır. 2015 yılı, Pilz’in gelirinin yüzde 70’ini

Almanya dışından elde ettiği ilk yıl olmuştur: ihracatın payı yüzde

1,4 puan artarak yüzde 70,9 olmuştur. Bu durum, Pilz’i dünya

genelindeki imalat faaliyetleri ile uluslararası profildeki makine

mühendisliği firmaları ve işletmelerinin ortağı konumuna getirmiştir.

Renate Pilz “Dünya çapında müşterilerimiz için buradayız! Bağlı

ortaklıklarımız ile yalnızca ürün olarak değil, aynı zamanda da geniş

uzmanlığımız ile destek sağlayabilmekteyiz. Müşterilerimiz bunu

takdir ediyor,” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Pilz, 2015 gelirlerinin yaklaşık yüzde 74’ünü Avrupa’dan, yüzde

15’ini Asya’dan ve yaklaşık yüzde 10’unu ise Amerika’dan elde

etmiştir. Şirket, Asya’da, Kore’nin tamamında, Japonya ve Çin’de en

dik büyümesini kaydetmiştir. Pilz, Asya bölgesinde daha fazla iştirak

kurarak, 2016 yılında Güneydoğu Asya’daki mevcut iş bağlantılarına

yenilerini ekleyecek ve gelecekte tüm bileşenleri, sistemleri ve

hizmetleriyle müşterileri doğrudan oraya yönlendirebilecektir.

Dolayısıyla satış bağlı ortaklıklarının sayısı 40'a ulaşmıştır.

 

Ürün portföyü kalıcı başarı sağlıyor

Pilz portföyü, makine ve sistemlerin tüm kullanım süresine yönelik

ilgili hizmetlerin yanı sıra sensor teknolojisi, kontrol ve sürücü

teknolojisi alanlarından da ürünleri kapsamaktadır. Pilz, temel

becerisi ve her çözümün özelliği olan emniyetle otomasyon

çözümleri sağlayıcısıdır: Pilz 1987 yılında dünyanın ilk emniyet

rölesini, PNOZ’u piyasaya sürmüştür ve halen daha bu ürün
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segmentinde dünya piyasasının lideridir. İlk kez 2015 yılında,

“emniyet elçisi”, makinelerin emniyetini izleyen ve tehlike anında

durduran bu cihazlardan bir milyonun üstünde satmıştır.

Kontrol ve sürüş teknolojisi ürün alanı, 2015 yılında mutlak anlamda

Pilz’in temel gelir kaynağı olarak kalmıştır (%65) ancak sensor

teknolojisi (yüzde 14) ve hizmet (yüzde 12) alanları halihazırda çift

haneli gelir payları elde etmektedir. Renate Pilz “Ürün portföyümüz,

teknolojik ilerlemeyi temsil eden yeni, oldukça umut verici ürünlerle

birlikte, piyasada iyi bilinen ve müşteriler tarafından sevilen ürünlerin

sağlıklı bir karışımından oluşmaktadır” şeklinde açıklamaktadır.

Bağımsız ve yenilik lideri orta ölçekli bir işletme olarak, Pilz yıllardır

gelirlerinin beşte birini düzenli olarak araştırma ve geliştirmeye

yatırmaktadır. 2015 yılındaki ARGE oranı yüzde 19,8’dir.

Industrie 4.0: emniyeti düzenleyen yeni kurallar

Pilz, entegre ve akıllı üretim için otomasyon çözümleri geliştirmeye

çalışmaktadır. Pilz, SmartFactory KL ve Arena 2036 gibi kuruluşlarla

ve araştırma ortaklıklarına katılarak, standartlar belirlemeye devam

etmeyi hedeflemektedir. Şirket, emniyet ve güvenlik alanına özellikle

dikkat etmektedir.

Pilz, ürünleriyle, özellikle de PSS 4000 otomasyon sistemiyle,

endüstrinin gelecek yıllarda karşılamak zorunda kalacağı

gereklilikleri halihazırda karşılamaktadır: şirket, Hannover Messe

ziyaretçilerine Industrie 4.0-uyumlu üretim hattı sunmaktadır. Pilz

sensörleri, kontrol sistemleri ve sürücüler ile tam otomatik modüler

tasarım model tesis, kontrol görevlerine dağıtılmış zekaya dayalı

verimli ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır.

Pilz, Hannover Messe'de Salon 9, Stand D17'de ve SmartFactory
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KL'de Salon 8, Stand D20'de bulunuyor.

 

  

Baþlýk:
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Baþlýk:

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.: 88237
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Pilz Grubu

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet

sağlayan küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de

yer alan aile şirketi yaklaşık 2.500 çalışana sahiptir. Dünyanın dört

bir yanında 42 iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için

emniyetli çözümler sunar. Teknoloji lideri, endüstriyel iletişim, teşhis

ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü

teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası

hizmetleri arasında danışmanlık, mühendislik ve eğitim yer alır.

Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar

enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde

kullanılır.

www.pilz.com

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Gazeteciler için irtibat

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Basın

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Teknik Basın

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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