
                                                                                                      

 

Notatka prasowa 

15 Marca 2016 

Producent wtryskarek odnotował  11% wzrost sprzedaży do 234 milionów euro 

 

Sumitomo (SHI) Demag zapisuje rok 2015 jako najbardziej pomyślny rok w 

swojej historii 

Sumitomo (SHI) Demag zaprezentowała rekordowe wyniki w roku 2015, obroty ze sprzedaży 

wyniosły 234 miliony euro, o 11% więcej w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł także 

udział firmy w najważniejszych segmentach rynku. Te imponujące wskaźniki wzrostu są 

rezultatem strategicznych zmian rozpoczętych w kwietniu 2015 roku, czyli skupienie się na 

kluczowych kompetencjach, połączenie dwóch niemieckich zakładów produkcyjnych w jedno 

centrum produkcyjne oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w Demag Plastics Machinery            

w Ningbo/ Chiny.     

‘’ W 2015 roku, obraliśmy nowy – i skuteczny – kierunek strategii sprzedaży i obsługi klienta. 

W przyszłości będziemy dążyć do utrzymania i umacniania naszego sukcesu. Silny zespół 

sprzedawców i obsługi klienta jest fundamentem w konsekwentnej orientacji na klienta                

i rynek, jest też kołem zamachowym naszych przyszłych sukcesów ’’, mówi Gerd Liebig, 

CSO Sumitomo (SHI) Demag. Nowo otwarte biura na Węgrzech i w Austrii są dowodem 

umocnienia pozycji firmy na rynku międzynarodowym. Działania te mają na celu polepszenie 

jakości doradztwa sprzedaży oraz przyspieszenia reakcji działu obsługi klienta. Pierwsze 

wyniki są bardzo zachęcające i obiecujące. Działy sprzedaży w Izraelu, Arabii Saudyjskiej                   

i Iranie również zostały rozbudowane i połączone.  Jako widoczny znak naszego nowego 

podejścia do obsługi klienta, poprzednia nazwa ,,After Sales’’ została zastąpiona ‘’Customer 

Service’’, co podkreśla silniejszy nacisk na międzynarodową obsługę klienta.  

‘’ Możemy być dumni z naszych osiągnięć w 2015 roku. Nasz udział w głównych rynkach, 

takich jak motoryzacja i E+E, znacznie wzrósł, podobnie jak nasze udziały na rynku maszyn 

w pełni elektrycznych. Popyt wzrósł znacząco szczególnie w segmentach rynku, gdzie 

stosuje się skomplikowane maszyny elektryczne, takich jak opakowania.  W 2016 roku 

będziemy kontynuować nasze działania zmierzające do umacniania naszej pozycji i 

osiągania dalszych sukcesów. Znakomite wyniki z 2015 roku przeszły nasze najśmielsze 

oczekiwania, to daje nam siłę do podejmowania nowych strategicznych inwestycji ’’ mówi         

Dr. Tetsuya Okamura, CEO Sumitomo (SHI) Demag.  Sumitomo (SHI) Demag niedawno 

dokonała inwestycji w modernizację typoszeregów maszyn. Kolejnymi projektami do 

wykonania jest rozwinięcie działań sprzedaży oraz utworzenie dodatkowych punktów 

sprzedaży.  

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

,, Zwiększyliśmy wysiłki by poszerzyć i wzmocnić nasze portfolio w 2016 roku. Ten rok 

będzie zdominowany przez targi K, gdzie nasza firma zaprezentuje mnóstwo innowacyjnych 

produktów dedykowanych głównie naszym docelowym segmentom rynku. Wśród nich będą 

zaprezentowane nowe maszyny z wyraźnym naciskiem na zwiększenie zakresu wydajności 

wtryskarki jak również zaawansowane funkcje i opcje integracyjne dla istniejących już 

typoszeregów maszyn.  

W dobie dzisiejszych wyzwań gospodarczych skupiamy się także na elastycznych 

możliwościach produkcji.  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy kluczową reorganizację                  

w naszych dwóch niemieckich zakładach produkcyjnych z wyraźnym celem utrzymania 

przewagi konkurencyjnej. W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy z wiedzy naszych 

japońskich kolegów, którzy pomogli nam w ustaleniu nowych, skutecznych koncepcji 

produkcyjnych w oparciu o metody Lean Management ’’, wyjaśnia Adreas Schramm, CTO 

Sumitomo (SHI) Demag.  

Zarząd firmy spodziewa się dalszego wzrostu w takich segmentach rynku jak opakowania, 

motoryzacja i medycyna. Nowo utworzona ścieżka rozwoju firmy będzie promować 

tradycyjną renomę marki poprzez branżowe doświadczenie i profesjonalne, praktyczne 

doradztwo.  

 

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH 

Sumitomo (SHI) Demag kształtuje rozwój przemysłu tworzyw sztucznych od samego jego 

początku. Jako ekspert od wtryskarek dla procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

Sumitomo (SHI) Demag i jego japońska spółka dominująca są liderem branży.     

Globalna sieć rozwoju i produkcji Sumitomo Heavy Industries i Sumitomo (SHI) Demag 

składa się z czterech obiektów w Japonii, Niemczech i Chinach z ponad 3,000 pracownikami. 

Katalog produktów zawiera w pełni elektryczne, hydrauliczne oraz hybrydowe wtryskarki              

z siłą zamykania od 180 do 20.000 kN. Z liczbą ponad 115,000 zainstalowanych maszyn, 

firma Sumiotmo (SHI) Demag jest obecna na najważniejszych światowych rynkach.  

 

W głównej siedzibie  Sumitomo w Chiba, Japonia, firma produkuje maszyny w zakresie od 

małej do średniej siły zwarcia. Prawie 95% ze wszystkich dostarczanych maszyn posiadają w 

pełni elektryczny napęd. Ponad 5 000 maszyn sprzedawanych rocznie czyni z Sumitomo 

Heavy Industries i ich oddziałów jednego z największych producentów wtryskarek na świecie. 

 

Niemieckie ośrodki z siedzibą w Schwaigu i Wiehe specjalizują się w produkcji maszyn 

Systec Servo z hybrydowym napędem oraz hybrydowych wysokowydajnych                                     

i szybkobieżnych maszyn El-Exis SP oraz Systec SP. Maszyny IntElect z napędem 

elektrycznym są także produkowane w Niemczech na rynek międzynarodowy.  



                                                                                                      

 

 

Sumitomo (SHI) Demag dalej będzie kontynuować działalność na terenie byłego zakładu 

Demag w Ningbo/Chiny, który rozpoczął produkcję w 1998 roku. W połowie 2015 roku, 

lokalna spółka zależna Demag Plastics Machinery (Ningbo) Co.Ltd/Chiny otworzyła nową 

halę o łącznej powierzchni 13,000 m3 , gdzie rozpoczęła produkcję wtryskarek z serii            

Systec C  dedykowanych na rynek azjatycki  z siłą zamykania w zakresie 500 – 10.000 kN.  

Dodatkowo do wtryskarek Sumitomo (SHI) Demag oferuje dostosowane i uniwersalne 

systemy do automatyzacji obsługi części, rozwiązania techniczne oraz procesu dla 

specjalnych aplikacji, dostosowane usługi jak również wachlarz finansowych możliwości w 

celu wspomagania inwestycji we wtryskarki.  

 

Dzięki kompleksowej sieci sprzedaży i serwisu w oddziałach zależnych i agencjach, 

Sumitomo (SHI) Demag jest obecna na wszystkich ważnych rynkach.  

 

www.sumitomo-demag.pl 

www.sumitomo-shi-demag.eu 

https://www.facebook.com/sumitomoshidemag 

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

https://plus.google.com/+Sumitomo-SHI-DemagEu/about 

https://www.linkedin.com/company/sumitomo-shi-demag 
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