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Expandering på produktionsorten i Verl

Balans 2010: Beckhoff Automation ökar
omsättningen med 46 % till 346 miljoner
Euro.
Under det gångna verksamhetsåret 2010 har Beckhoff
Automation uppnått den största tillväxten i företagets historia
sedan 1987: Den internationella omsättningen på 346 miljoner
Euro motsvarar en tillväxt på 46 % i jämförelse med året innan
resp. 24 % i jämförelse med 2008.
Beckhoff Automation ser tillbaka på ett mycket framgångsrikt affärsår.
”Vi kan glädjande notera en geografisk och branschövergripande hög
tillväxt. Våra stamkunder har hittat tillbaka till sin tidigare styrka, nya
kunder och nya verksamhetsområden har tillkommit“, säger VD Hans
Beckhoff.
”En tyngdpunkt i tillväxten är den asiatiska marknaden, men även i
Nordamerika och Tyskland växte vi förra året med 45 %.” Till de
aktuella drivkrafterna för tillväxten hör bl a de alternativa
energikällorna som för närvarande redan utgör 20 % av Beckhoffs
totala omsättning. Företaget är optimistiskt även inför det pågående
verksamhetsåret och räknar med en omsättningstillväxt på 30 % eller
mer.
”Vår PC-baserade styrteknik används i många branscher. PC-kontroll
står för högpresterande PLC-baserade styrsystem, motion,
reglerteknik och kommunikationsprogramvara. Dessutom gör
konvergensen av automatiserings- och informationsteknologin stor
nytta för många användare. Våra högpresterande PCcentralprocessorer möjliggör på basis av XFC teknologin en
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ultrasnabb styrteknik. Med Scientific Automation har man lyckats
integrera ingenjörsvetenskap i automatiseringen. Dessa positiva
systemegenskaper uppfattas och används av ingenjörer i hela
världen. Vår internationella affärsutveckling bedöms därför speciellt
positiv och drivs intensivt vidare. För närvarande har Beckhoff en
exportandel på 50 %. För de kommande åren väntar vi en ökning på
60 till 70 %“, förklarar Hans Beckhoff.

Under år 2010 har Beckhoff grundat ytterligare dotterbolag i Israel,
Malaysia, Singapore och Japan. För närvarande representeras
företaget av sammanlagt 28 dotterföretag samt via distributörer i
62 länder runt om i världen.

Den mycket snabba utvecklingen av företaget under de senaste åren
har även lett till en ökning av antalet medarbetare i världen med 26 %
till 1700. Genom den ihållande tillväxten har till slutet av mars 2011
ytterligare 250 medarbetare anställts, vilket gör totalt 1950 anställda.

Utbyggnad av kontors- och produktionskapaciteten på
företagets huvudkontor i Verl

Den starka tillväxten har föranlett produktionen utökats med nya
produktionshallar och tillverkningsmaskiner. 2010 utökades kontorsoch produktionsytorna i Verl med 6000 kvm. Med totalt fem nya
höghastighets-monteringslinjer kunde produktionskapaciteten för
elektroniska kretskort och moderkort tredubblas. Den kontinuerliga
expanderingen av företaget kommer att fortsätta och i slutet av 2011
sker inflyttningen till ett 11.000 kvm stort kontorshus och
nybyggnationen av ytterligare fabriker.
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Pressbild:

Bildtext:
Hans Beckhoff, verkställande direktör och innehavare av Beckhoff
Automation GmbH

Nerladdning av orginaltext och bilder:
download.beckhoff.com/download/press/2011/swedish/
pr122011_Beckhoff_se.pdf
download.beckhoff.com/download/press/2011/presskit/
pr122011_Beckhoff.zip
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