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Liebherr: Фирмената група постигна най-високия си
оборот в своята история
Буле (Швейцария), 12 април 2018 г. – С 9 845 млн. евро фирмената група
Liebherr реализира през 2017 г. най-високия оборот в своята история. В
сравнение с предходната година семейното предприятие увеличи
печалбите си с 9,3 %. За 2018 г. фирмената група очаква още по-голям ръст
на оборота.
Както в сектора строителни машини и минно оборудване, така и в другите си
продуктови сектори предприятието постигна увеличение на оборота. Така
печалбите от продажбите при строителните машини и съоръженията за минно
оборудване се повишиха с 14,5 % на 6 182 млн. евро. В секторите морски
кранове, аерокосмическа и транспортна техника, металообработващи машини и
системи за автоматизация, битови уреди, компоненти, както и хотели, фирмената
група постигна финансов резултат общо 3 663 млн. евро, който е с 1,5 % по-висок
от равнището от предходната година.
Значителен растеж Liebherr реализира в Западна Европа, най-значимия за
фирмата регион за продажби. Особено силни за икономическия ръст се оказаха
ключовите пазари Германия и Франция. Повишиха се и оборотите на фирмената
група в Източна Европа, особено в Русия. В Далечния Изток / Австралия и
Америка печалбите бяха също по-високи от предходната година. За разлика от
тях трябва обаче да се отбележи намаляване на оборота в Близкия и Средния
Изток и в Африка.
Фирмената група успя да увеличи своя годишен резултат с 33 млн. евро - на
общо 331 млн. евро. Това съответства на значително увеличаване на приходите
с 11,1 % в сравнение с предходната година. Предприятието оцени положително и
сериозния плюс в резултата от стопанската дейност. За разлика от него във
финансовия резултат то не успя да се присъедини към нивото от предходната
година – обстоятелство, което се дължи на положителни влияния на валутния
курс в сравнителния период.
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Повече сътрудници при постоянно високи инвестиции
Броят на заетите от фирмената група през 2017 г. служители отново се е
покачил. Бяха създадени общо 1 561 нови работни места. Към края на годината
по целия свят за Liebherr работят 43 869 сътрудници. Предприятието поддържа
на много високо ниво своята инвестиционна квота. Амортизационните
отчисления в размер на 485 млн. евро бяха компенсирани с инвестиции от 749
млн. евро, което отговаря само на лек спад с 0,3 %. Основните инвестиции са
вложени в производствените бази, мрежата за продажби и сервизно обслужване,
както и парка за отдаване под наем. Нови локации Liebherr създаде в
Аурангабад (Индия), Роняк в Южна Франция и в региона Кузбас в Русия. Към
многобройните по-големи инвестиционни проекти се причисли и по-нататъшното
разширяване на локациите на фирмата в Биберах, Оксенхаузен и Оберопфинген
в Южна Германия.
Очакван още по-голям ръст на оборота
За 2018 г. фирмената група очаква ново покачване на оборота. Както в сектора
строителни машини и минно оборудване, така също и в другите продуктови
сектори може да се очаква положително развитие, посочва предприятието в
годишния си отчет за 2017 г. Биха могли да се очакват забележими увеличения,
особено в секторите минно оборудване, техника за бетон, металорежещи
машини и системи за автоматизация, както и земекопно-транспортни машини.
Това показва много доброто актуално състояние на поръчките.
Изследователска и развойна дейност: Постигнат значителен напредък
Към обхващащите продукти и бранша на фирмената група се числят
повишаването на енергийната ефективност, свързването в мрежа и
автоматизацията, както и строителството на олекотени конструкции на продукти.
Както документира актуалният годишен отчет на фирмената група, беше
постигнат значителен напредък във всички продуктови сегменти през изминалата
година. Например в сектор въздухоплаване Liebherr изследва изцяло
електрическите компоненти за самолета на бъдещето и през изминалата година
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разработи системни прототипи на изцяло електрическите системи за
климатизация и отстраняване на обледенявания. Към проектите за морски
кранове през миналата година се причисли продуктовата разработка на крана за
тежки товари HLC 295000, който е с товароподемност от 5 000 тона и максимална
височина на повдигане повече от 170 метра. Той ще бъде най-големият построен
кран от Liebherr. След неговото завършване той трябва да се използва за
инсталирането на ветроенергийни паркове, демонтаж на установки в морето,
както и в сектора за нефт и газ.
В четвъртък, 12 април 2018 г. фирмената група Liebherr ще публикува актуалния
си годишен отчет. Той съдържа освен подробни цифри и изчерпателен раздел,
който поглежда назад към изминалата финансова година. В интервю д-р х. к.
дипл. икон. Изолде Либхер и д-р х. к. дипл. инж. (ETH) Вили Либхер, активните
съдружници в семейната фирма от второ поколение, излагат своето заключение
за 2017 г. Отчетът за дейността на фирмената група можете да откриете на
www.liebherr.com/annual-report.
Надписи под изображенията
liebherr-hlc-295000-heavy-lift-crane.jpg
Завършена продуктова разработка: Морският кран HLC 295000 в бъдеще ще
монтира ветроенергийни паркове и ще демонтира установки в морето. С
товароподемност до 5 000 тона при обслужвано разстояние от 35 метра и
максимална височина на повдигане повече от 170 метра той ще бъде найголемият кран, построен някога от Liebherr.

liebherr-innovations-earthmoving.jpg
Представени многобройни продуктови новости: Отделът земекопно-транспортни
машини представи нова производствена серия телескопични товарачи, колесни
товарачи L 514 и L 518, както и хидравличния багер R 936 Compact.

liebherr-electrical-air-conditioning-system.jpg
По пътя към самолета на бъдещето: Liebherr изследва и разработи през 2017 г.
изцяло електрически компоненти за самолети. На изпитвателния стенд в Тулуза
предприятието тества електрическа система за климатизация.
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liebherr-test-bench-main-bearing.jpg
Разширена продуктова програма за ветрогенератори: От 2017 г. Liebherr
произвежда и непрекъснато въртящи се основни лагери и за тази цел пусна в
експлоатация изпитвателен стенд с продължителен режим на работа за тяхното
изпитване и валидиране.. Лагерите се използват във ветрогенераторите.

liebherr-tower-crane-zugspitze-mountain.jpg
Най-високата точка на Германия: На Цугшпитце, най-високият връх в Германия,
със своя кулокран с горно въртене, Liebherr помага при изграждането на новата
въжена линия Айбзее.

liebherr-ltm-1750-9-1-austria.jpg
Доказана проходимост навсякъде: Три 9-осови крана от типа Liebherr LTM 17509.1 изградиха един ветроенергиен парк на височина 1700 метра във Вайнебене, в
южната част на Австрия. Преди това тежките 108 тона самоходни кранове
преодоляха трудностите с горските пътища с много завои и стръмни наклони до
20 %.

liebherr-individual-freshness-center.jpg
Индивидуално кухненско оборудване: С новата концепция за вграждане на
Liebherr произволно могат да се комбинират най-различни хладилници и
фризери.

liebherr-50xxt-concrete-pump.jpg
Пуснати на пазара през 2017 г.: Автобетонпомпа Liebherr 50XXT. Още иновации
от сектора бетонпомпи фирмата ще представи през 2019 г.

liebherr-mining-truck-t264.jpg
Нов товарен автомобил за минно оборудване: Liebherr достави 5 от своите нови
миньорски самосвали T 264 от своя американски завод в Нюпорт Нюз,
Вирджиния, САЩ. Самосвалът може да се натовари с до 240 тона материал.
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liebherr-emo-2017-booth.jpg
Успешно представяне на панаири : Щандът на фирма Liebherr-Verzahntechnik
GmbH (зъбонарезна техника) беше една от точките на привличане за публиката
на международния панаир EMO 2017.
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