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Liebherr: Şirketler Grubu tarihindeki en büyük ciroya ulaştı  

Bulle (İsviçre), 12 Nisan 2018 – Liebherr Şirketler Grubu 2017 yılında 9 milyar 845 

milyon € ile tarihindeki en yüksek satış hasılatını elde etti. Aile şirketinin gelirleri 

geçen yıla göre %9,3 artış gösterdi. Şirketler Grubu 2018 yılında da bir ciro artışı 

bekliyor.   

 

Şirket hem inşaat makineleri ve madencilik alanında, hem de diğer ürün alanlarında bir 

ciro artışı yakaladı. Böylece inşaat makineleri ve madencilik cihazları satış gelirleri 

%14,5 artarak 6 milyar 182 milyon € oldu. Diğer ürün gruplarında, yani liman vinçleri, 

havacılık & uzay ve ulaştırma sistemleri, takım tezgahları ve otomasyon sistemleri, ev 

aletleri, komponentler ve otelcilikte ciro 3 milyar 663 milyon € ile geçen yıla göre %1,5 

artış gösterdi. 

 

Liebherr en önemli satış bölgesi olan Batı Avrupa'daki cirosunda belirgin bir artış 

yakaladı. Kilit piyasalar olan Fransa ve Almanya, ciro artışında belirgin biçimde büyüme 

gösterdi. Şirketler Grubunun Doğu Avrupa, özellikle de Rusya cirosunda sevindirici bir 

artış görüldü. Uzak Doğu / Avustralya ve Amerika gelirleri de geçen yıla göre artış 

gösterdi. Yakın ve Orta Doğu ve Afrika'da ise satış hasılatında azalma görüldü.  

 

Şirketler Grubu ayrıca yıl sonu net kârını geçen yıla göre 33 milyon € arttırarak 331 

milyon € düzeyine çıkardı. Böylece bu durum geçen yıla göre %11,1'lik belirgin bir artış 

gösterdi. Bu raporlama yılında şirketin faaliyet kârı ciddi bir gelişim gösterdi. Diğer 

yandan önceki yılda meydana gelen döviz kur hareketlerinin pozitif etkilerini takiben  

finansal kârda keskin bir düşüş yaşandı. 

 

İstikrarlı yüksek yatırım ile daha fazla istihdam 

 

Şirketler Grubunun çalışan sayısı 2017 yılında yeniden arttı. Böylece toplam 1.561 yeni 

iş pozisyonu yaratılmış oldu. Bu sayede yıl sonu itibarıyla Liebherr toplam 43.869 

çalışan sayısına ulaştı. Şirket, yatırım kotasını da aynı düzeyde yüksek tuttu. 

Amortismanların 485 milyon € olmasına karşın yatırımlar 749 milyon € düzeyindeydi, 

bu değer geçen yıla göre %0,3'lük ufak bir düşüşe denk geliyor. Yatırımların ağırlık 

noktalarını imalat tesisleri, satış, dağıtım ve servis ağı, ayrıca kiralık filo oluşturdu. 
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Liebherr; Aurangabad (Hindistan), Güney Fransa'daki Rognac ve Rusya'daki Kuzbass 

bölgesinde yeni tesisler kurdu. Diğer büyük yatırım projeleri arasında ayrıca Güney 

Almanya'daki Biberach, Ochsenhausen ve Oberopfingen tesislerinin genişletilmesi de 

dikkate değer bir paya sahip oldu.  

 

Ciroda artış bekleniyor 

 

2018 yılında Liebherr Şirketler Grubu satış cirosunda yeni bir artış bekliyor. Hem inşaat 

makineleri ve madencilik alanında hem de diğer ürün alanlarında şirket pozitif bir 

büyüme bekliyor. Özellikle Madencilik, Beton Teknolojileri, Takım Tezgahları & 

Otomasyon Sistemleri ve Hafriyat bölümlerinde kayda değer kazanımlar öngörülüyor. 

Bu durum 2018’e ait sipariş kayıtlarına bakıldığında zaten net bir şekilde olumlu 

görünüyor. 

 

Araştırma ve geliştirme: Ciddi ilerlemeler kaydedildi   

 

Şirketler Grubunun geniş servis ve ürün yelpazesindeki önemli geliştirme noktaları 

arasında enerji verimliliğinin arttırılması, ağ kurma, otomasyon ve hafif ağırlıklı ürün 

tasarımı  bulunuyor. Şirketler Grubunun güncel mali raporunda gösterildiği üzere, 

geçtiğimiz yılda tüm ürün gruplarında bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Örneğin 

Liebherr, havacılık alanında geleceğin uçaklarında kullanılacak tamamen elektrikli 

bileşenler konusunda araştırmalar yapmaktadır. Tamamen elektrikli iklimlendirme ve 

buz-çözme sistemleri konusunda ilk demo sistemler 2017’de geliştirdi. Geçen yılın 

öncü projeleri arasında ağır yük vinci HLC 295000’in geliştirilmesi de var: 5.000 ton yük 

kapasitesine ve 170 metreden fazla azami kaldırma yüksekliğine sahip olan bu vinç, 

Liebherr tarafından imal edilen en büyük vinç olacak. Vincin rüzgar santrallerinin 

kurulumunda, açık-deniz tesis inşaatlarında ve petrol & gaz sektöründe kullanılması 

planlanıyor. 

 

12 Nisan 2018 Perşembe günü Liebherr Şirketler Grubu güncel mali raporunu 

duyuracak. Bu rapor ayrıntılı rakamların yanı sıra, geçtiğimiz mali yıla da kapsamlı bir 

bakış sunuyor. Kendileriyle yapılan bir röportajda ikinci nesil aile şirketi ortakları olan 

Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr ve Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr 2017 yılı 
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sonuçlarına dair şahsi değerlendirmelerini belirtti. Liebherr Şirketler Grubu mali 

raporunu şu adreste bulabilirsiniz: www.liebherr.com/annual-report.  

 

Resim altı yazıları 

liebherr-hlc-295000-heavy-lift-crane.jpg 

Ürün geliştirme tamamlandı: Offshore vinci HLC 295000 rüzgar santralleri kuracak ve 

açık-deniz tesis inşaaatlarında kullanılacak. 35 metreden boşaltmada 5.000 ton yük 

kapasitesine ve 170 metreden fazla azami kaldırma yüksekliğine sahip bu vinç, 

Liebherr tarafından imal edilen en büyük vinç oldu. 

 

liebherr-innovations-earthmoving.jpg 

Sayısız yeni ürün tanıtıldı: Diğer ürünlerin yanı sıra hafriyat alanında yeni teleskopik 

yükleyici serisi Stereolader L 514 ve L 518 ile hidrolik ekskavatör R 936 Compact 

tanıtıldı. 

 

liebherr-electrical-air-conditioning-system.jpg 

Geleceğin uçakları için çalışıyoruz: Liebherr 2017 yılında da uçaklar için tamamen 

elektrikli bileşenler alanında araştırmalar yaptı. Toulouse'taki test tesislerinde şirket 

diğer ürünlerin yanı sıra elektrikli bir iklimlendirme sistemini de test etti.   

 

liebherr-test-bench-main-bearing.jpg 

Rüzgar türbinleri için ürün yelpazesi genişletildi : Liebherr 2017 yılından itibaren 

kesintisiz olarak dönebilen ana yataklar üretmeye başladı ve bu amaçla Biberach'da bu 

ürünlerin dayanıklılık testi ve sertifikasyonu için sürekli çalışan bir test sistemini 

devreye aldı. Diğer yerlerin yanı sıra bu yataklar rüzgar türbinlerinde kullanılıyor.    

 

liebherr-tower-crane-zugspitze-mountain.jpg 

Almanya'nın en yüksek noktası: Zugspite dağının zirve noktasında bir Liebherr flat-top 

kule vinci yeni Eibsee teleferiğinin inşasına yardım ediyor. Bu kule vinç zirve noktasını 

13 metre aşmakta.  

 

 

 

 

http://www.liebherr.com/annual-report


4 / 4 

liebherr-ltm-1750-9-1-austria.jpg 

Arazi yeteneklerinde kendini kanıtladı: Liebherr LTM 1750-9.1 tipindeki dokuz akslı üç 

vinç, Güney Avusturya'da 1.700 metre yükseklikteki Weinebene'de bir rüzgar enerjisi 

çiftliği kurdu. Buraya ulaşabilmek için 108 ton ağırlığındaki mobil vinçler rüzgarlı orman 

yollarını ve %20'ye varan eğimlerdeki yokuşları aşmayı başardı. 

 

liebherr-individual-freshness-center.jpg 

Kişiye özel mutfak tertibatı: Liebherr'in yeni modüler konsepti ile çeşitli soğutucu ve 

dondurucu cihazlar neredeyse istenen her biçimde kombine edilebiliyor.  

 

liebherr-50xxt-concrete-pump.jpg 

2017'de piyasaya sürüldü: Liebherr otomatik beton pompası 50XXT. 2019 yılında beton 

pompaları alanında başka yenilikler de göreceğiz. 

 

liebherr-mining-truck-t264.jpg 

Yeni madencilik kamyonu: Liebherr yeni T 264'lerinden ilk beş tanesini Newport News, 

Virginia'daki ABD fabrikasına gönderdi. Bu damperli kamyonlara 240 tona kadar 

malzeme yüklenebiliyor.  

 

liebherr-emo-2017-booth.jpg 

Başarılı fuar standı: Liebherr-Verzahntechnik GmbH'nın standı EMO 2017 uluslararası 

fuarında ilgi odağı oldu. 
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