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Liebherr: Şirketler Grubunun satış hasılatı on bir milyar Euro'yu
aştı
Bulle (İsviçre), 6 Nisan 2020 – Liebherr Şirketler Grubu 2019 yılında 11,75 milyar €
düzeyindeki satış hasılatı ile çok başarılı bir mali yıl geçirdiğini kanıtladı. Şirket
önceki yıla oranla 1,199 milyar € ile %11,4'lik bir artış sağladı.
Dünya'daki ekonomik büyümenin hafif biçimde gerilemesine rağmen, 2019 yılı Liebherr
Şirketler Grubu için güçlü bir satış hasılatı elde edilen bir yıl oldu. Hem inşaat
makineleri ve madencilik hem de diğer ürün alanlarında genel bağlamda yüksek cirolar
elde edildi. İnşaat makineleri ve madencilik ekipmanlarında ciro % 11,8 ile 7,64 milyar €
arttı. Bu hafriyat, mobil vinçler, kule vinçlerin yanı sıra beton teknolojisi ve madenciliği
de içeriyor. Liman ekipmanları, havacılık ve trafik mühendisliği, takım tezgahları ve
otomasyon sistemleri, ev aletlerinin yanı sıra bileşenler ve otellerin de dahil olduğu
diğer ürün gruplarında ciro toplamda yaklaşık %10,5 artışla 4,1 milyar €'ya ulaştı.
2019 mali yılının başarısı, grubun neredeyse tüm satış bölgelerinde çok olumlu bir satış
hasılatı trendi yakalamasına bağlanabilir. Liebherr için en önemli bölge olma özelliği
taşıyan Avrupa Birliğinde ise ciro artmaya devam etti. Bunun nedeni, diğer ülkelerin
yanı sıra, olumlu gelişmelerin özellikle Almanya ve Fransa'da, ve ayrıca örneğin
İspanya ve Danimarka'da da yaşanmasıdır. Rusya ve Norveç de büyümeye olumlu etki
etti. En belirgin satış hasılatı artışı, Kuzey Amerika'daki şirketler grubundan geldi. Asya
ve Okyanusya'da özellikle Avustralya, Çin, Singapur ve Japonya'daki pazarlar bu
olumlu gelişmeyi destekledi. Aynı şekilde Afrika, Yakın ve Orta Doğu'da da satışlarda
hafif artışlar sağlandı. Sadece Orta ve Güney Amerika'da hafif bir düşüş hissedildi..
Liebherr Şirketler Grubu, 2019 yılında yıllık 429 milyon € 'luk bir yıllık kâr elde etti. Bu
rakam, bir önceki yılın seviyesinin üzerinde iken, faaliyet kârı bir önceki yıla göre bir
miktar düştü. Mali sonuç ciddi biçimde pozitif bir gelişme gösterdi.
2019 mali yılında çalışan sayısı hatırı sayılır ölçüde arttı. Yılın sonunda Liebherr
Şirketler Grubu önceki yıla göre 1.880 kişi daha fazla çalışanla toplam 48.049'a ulaştı
ve büyük bir aile olarak dünya çapında faaliyet gösterdi.
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Araştırma ve Geliştirmeye geleneksel biçimde yüksek yatırım
Şirketler Grubu, bir yüksek teknoloji şirketi olarak Liebherr ile ilgili sektörlerde teknolojik
ilerlemenin şekillenmesine büyük ölçüde yardımcı olma amacı gütmektedir. Bu amaçla
yola çıkarak Liebherr, geçtiğimiz yılda araştırma ve geliştirme için 592 milyon € yatırım
yaptı. Bu yatırımın büyük bir bölümü yeni ürünlerin geliştirilmesi için harcandı.
Üniversiteler, yüksek okullar ve araştırma enstitüleriyle çok sayıda araştırma projesi
başlatıldı ve sürdürüldü. Bu araştırma projelerinin odak noktalarından biri
elektrifikasyon konusuydu. AB teknoloji inisiyatifi "Clean Sky 2 / Horizon 2020"nin bir
parçası olarak Liebherr, gelecekte uçuşu daha verimli ve çevreye uyumlu hale
getirecek uçuş kontrolleri, iniş takımları ve hava yönetim sistemlerinin elektrikli
varyantlarını araştırdı. İnşaat makineleri alanında da alternatif tahrik teknolojileri
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır.
Geniş ürün ve hizmet yelpazesindeki önemli konulardan bazıları da dijitalleşme,
güvenlik ve makinelerin otomasyonudur. Diğer ürünlerin yanı sıra, inşaat makinelerinin
güvenli çalışmasını destekleyen destek sistemleri de geliştirilmiştir. Dijital dönüşümün
arka planındaki önemli bir proje de, karmaşık makine ve sistemlerde bileşenlerin
izlenmesine olanak sağlayan durum-izleme projesidir.

Üretim, satış ve hizmet için güçlü yatırımlar, sektör ortalamasını aştı
Üretim yerlerine ve dünya çapındaki satış ve hizmet ağına 756 milyon € yatırım yapıldı.
Yatırımlar bir önceki yıla göre 73 milyon € azaldı, ancak yaklaşık %6 civarındaki yatırım
oranı ile şirketler grubu hala mekanik mühendislik sektörü ortalamasının üzerinde.
Amortismanlar 541 milyon € değerine ulaştı. Bulgaristan'da beton teknolojisi bölümü
için yeni bir üretim tesisi böyle kuruldu. Havacılık ve Ulaştırma Teknolojisi bölümü
Friedrichshafen (Almanya), Toulouse (Fransa), Singapur ve Bulgaristan'daki binalara
yatırım yaptı. Almanya'da da, örneğin Hamburg limanındaki yeni bir satış ve servis
merkezi için kapsamlı yatırımlar yapıldı. Ochsenhausen (Almanya) tesisinde, ev aletleri
bölümü için yeni bir müşteri merkezi oluşturuldu.
Kempten tesisindeki (Almanya) dişli teknolojisi ve otomasyon ürün segmentindeki
teknik modernizasyona ek olarak, TCC 78000'in Rostock limanına kurulumu başarıyla
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tamamlanarak denizcilik sektöründe de yatırımlar gerçekleştirildi. Bu vinç, dünyanın en
güçlü raylı ağır yük vinçlerinden biri oldu.
Avrupa dışında Liebherr, diğer tesislerin yanı sıra, Yongchuan'daki (Çin) LiebherrZahnahntechnik üretim tesisinde Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd.'in
kuruluşuna ve Shanghai Diesel Engine Co. firması ile Bileşen bölümünün işbirliği
yatırımlarına katkıda bulundu.

2020 satış hasılatı konusunda güvenilir bir tahmin yok
2019 yılı sonunda ve 2020'nin ilk çeyreğinin büyük bölümünde Şirketler Grubunun
sipariş durumu çok iyi olarak tanımlanabilirdi. Corona virüsünün ortaya çıkması ile
önemli ölçüde kısıtlanan ticari faaliyet, elbette 2020'de satışları etkileyecektir. Yıllık
raporların hazırlanma zamanı geldiğinde bu etkilerin ne ölçüde hissedileceği şu anda
güvenilir biçimde tahmin edilemiyor. Ancak Liebherr Şirketler Grubu elbette
organizasyon birimlerinin hem 2020'de hem de sonrasında müşteri taleplerini alışıldığı
biçimde karşılayabilmesi için gereken tüm önlemleri aldılar. Şirketler grubunun finansal
gücü, üretim, satış ve servis birimlerinde azaltılmış faaliyetlerin hızlı bir şekilde eski
haline getirilmesi için yeterlidir.

6 Nisan 2020 Pazartesi günü Liebherr Şirketler Grubu güncel faaliyet raporunu
duyuracak. Bu raporda ayrıntılı rakamların yanı sıra bir önceki mali yıla genel bakış
sağlayan kapsamlı bir dergi kısmı da bulunacak. Verdikleri bir röportajda Dr. Isolde
Liebherr, Dr. Müh. (ETH) Willi Liebherr, Stéfanie Wohlfarth ve Jan Liebherr 2019 yılının
nasıl geçtiğini anlattılar.

Liebherr Şirketler Grubu faaliyet raporunu şu adreste bulabilirsiniz:
www.liebherr.com/annual-report.

.
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Resim alt başlıkları
liebherr-cranes-rotterdam.jpg
Rotterdam'da güçlü vinç işi: LR 11350 tipindeki iki Liebherr vinç, dünyanın en güçlü
açık deniz rüzgar türbininin prototipini inşa ediyor. Tandem kaldırma ile iki vinç 780 ton
brüt yük taşıyabiliyor ve ağır bileşenleri 150 metrelik kuleye yerleştirebiliyor.

liebherr-slewing-bearing.jpg
Ağırlığın rol oynadığı uygulamalar için tasarlandı: 9,5 metreye kadar olan döner
silindirliği yataklar, kapsamlı Liebherr portföyünü daha da genişletiyor.

liebherr-innovations-earthmoving-2019.jpg
Dünya prömiyeri kutlandı: Bauma 2019'da Liebherr hafriyat bölümü, INTUSI
uyarlanabilir işletim konsepti ve XPower büyük tekerlekli yükleyiciler için akıllı yardım
sistemleri gibi konuların yanı sıra RL 66 boru hattı döşeyici, A 913 Kompakt mobil
ekskavatör ve Nesil 8 paletli ekskavatör gibi yeni ürünler de sundu.

liebherr-truck-mounted-concrete-pump-2019.jpg
Sağlam, esnek ve bakım gerektirmez: 50 M5 XXT otomatik beton pompası ve iki
Liebherr kamyon mikseri, Avusturya'daki "Kirchbichl" enerji santrali genişletme
şantiyesinde kullanılıyor.

liebherr-towercranes-telaviv-lyfe.jpg
Tel Aviv'deki güçlü vinç filosu: Liebherr kule döner vinçleri, İsrail'deki Bnei Brak sanayi
bölgesindeki üç kuleli LYFE iş kompleksinin inşası için kullanılıyor.

liebherr-well-connected-2019.jpg
İyi bir ağ: Sürücüsüz taşıma sistemleri, makineleri ve sistemleri bir ağda birleştirmek
için yeni olanaklar sunuyor.

liebherr-more-electric-aircraft.jpg
More Electric Aircraft ile uçmanın yeni bir boyutunun peşinde: Liebherr geliştiricileri,
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hidrolik sistemlerin gelecekte elektro-mekanik veya elektro-hidrostatik sistemlerle nasıl
değiştirilebileceğini araştırıyor.

liebherr-domestic-appliances-customer-center.jpg
Yaklaşık 23 aylık inşaattan sonra açıldı: Ochsenhausen'deki Liebherr ev aletleri
müşteri merkezinde, ziyaretçiler mevcut cihaz nesillerini, trendleri ve yenilikleri
deneyimleyebilir ve yetkin ve kişiye özel tavsiyeler alabilirler.

liebherr-offshore-crane.jpg
Liebherr'in en güçlü vinci, açık deniz sektöründen geliyor: HLC 295000, açık Deniz
Montaj Gemisi Orion'a monte edildi. Münferit büyük bileşenlerin kurulumunda Liebherr
TCC 78000 portal vinç, yardımcı oldu.

liebherr-mining-Т264-R9400.jpg
En yüksek güçle kullanımda: Rusya'da bir Liebherr R 9400 madencilik ekskavatörü bir
T 264 Liebherr madencilik kamyonunu dolduruyor.
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