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Společnost Endress+Hauser, která se spe-
cializuje na měřicí a automatizační techni-
ku, je v době 60. výročí svého vzniku v dob-

Endress+Hauser slaví 60. výročí založení

ré kondici: rodinný podnik v počtu zaměst-
naných pracovníků překročil hranici 10 000. 
V roce 2012 firma po celém světě vytvoři-
la přibližně 500 pracovních míst. Za jejím 
úspěchem stojí kontinuita fundovaně vede-

ného rodinného podniku, jehož hlavním kré-
dem je důsledné zaměření na potřeby zákaz-
níků. „Nejprve sloužit, pak vydělávat,“ tak 
zní hlavní motto zakladatele firmy Georga 
H. Endres se (1924–2008). Nezávislost a sa-
mostatnost podniku, který je zcela ve vlastnic-
tví zakládající rodiny, jsou stanoveny v Chartě 
E+H. Podniková kultura, založená na důvěře 
a osobní zodpovědnosti, vytváří prostor pro 
trvalý růst a inovaci techniky. Základem pro 
jednání podniku jsou hodnoty jako skromnost, 
loajalita, nasazení nebo slušnost. 

Od přístroje k systému

Za uplynulých 60 let se z prodejce přístro-
jů stala společnost usilující o kompletní na-
bídku, která podporuje zákazníky v tom, aby 
přístroje během jejich životnosti používali 
spolehlivě, úsporně a šetrně k životnímu pro-
středí. „Naší předností je důsledná orientace 
na trh,“ říká generální ředitel Klaus Endress, 
který je ve vedení podniku představitelem 
druhé generace. „Učíme se od našich zákaz-
níků a usilujeme o to, abychom pro ně trvale 
tvořili nadstandardní výhody.“

Výrobky, služby a řešení od Endress+Hauser 
prodává dnes po celém světě více než 40 pro-
dejních center a 70 zástupců; výrobu a vývoj 
zajišťují závody ve dvanácti zemích. 

V rodinném podniku je velký důraz 
kladen na kontinuitu: v roce 2009 i přes 
finanč ní a dluhovou krizi nebyli pracov-
níci propouštěni. 

Výhled

V roce 2011 dosáhla skupina Endress+Hauser  
dosáhla obratem 1,5 miliardy eur znovu vyni-
kajícího výsledku – a to i přes silný švýcarský 
frank a slabší evropskou ekonomiku. „Přestože 
byl trh toho času výjimečně neklidný, byl pro 
nás rok 2012 také velmi dobrým rokem,“ říká 
Klaus Endress. Cílenými nákupy v oborech bi-
otechnologie, analýza plynu a energetický ma-
nagement Endress+Hauser účelně uzavřel svou 
nabídku. Díky vlastnímu kapitálovému podílu 

Obr. 1. Zakladatel firmy Georg H. Endress 
(vpravo) se zákazníky v roce 1957

Obr. 2. Tranzistory místo trubek – výroba 
desek plošných spojů v roce 1960

Obr. 3. Pohled do výrobní haly v Maulburgu 
(1966)

Obr. 6. Ve výrobě platí stejné standardy kvality ve všech místech působení společnosti 
Endress+Hauser (výroba ve městě Aurangabad v Indii v roce 2012)

Obr. 4. Výzkum a vývoj byly silnou stránkou 
společnosti Endress+Hauser již v roce 1984

Obr. 5. Společnost Endress+Hauser si vytvořila 
dobré zázemí také v oblasti kalibrace (1984)
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v hodnotě více než 70 % je podnik nadále ne-
závislý na poskytovatelích úvěrů a je optimál-
ně vybaven pro výzvy budoucnosti. 

Endress+Hauser od roku 1953 do dneška 

Všechno začalo v malém a nenápadně: 
1. února 1953 založili švýcarský inženýr 
Georg H. Endress a německý bankéř Ludwig 
Hauser na dvorku v Lörrachu firmu. O dva 
roky později byl patentován jejich první hla-
dinoměr a nové měřicí přístroje si v průmyslu 
brzy získaly dobré renomé: již v roce 1957 ob-
rat překročil hranici milion německých marek. 

V následujících desetiletích bylo pracovní 
zaměření rozšířeno na produkty pro měření 
průtoku, teploty a tlaku a na analýzu, přitom 
pro vývoj a výrobu byly vybudovány nebo 
získány nové závody. 

S rostoucím počtem smluvních partne-
rů Endress+Hauser postupně ovládl evrop-
ský trh a od roku 1970 také asijský a americ-
ký trh. Po smrti Ludwiga Hausera se rodina 
Endressů stala v roce 1975 jediným vlastní-
kem. V této době měl podnik asi 1 000 pra-
covníků, o patnáct let později to byly již 
4 000 pracovníků, ti dosáhli obratu 500 mi-
lionů švýcarských franků.

Při nástupu digitální přenosové techniky se 
firma Endress+Hauser v roce 1990 aktivně po-
dílela na různých iniciativách na podporu prů-
myslových sběrnic. Začátkem roku 1995 zakla-
datel firmy předal podnik do rukou svého dru-
horozeného syna Klause Endresse, který podnik 
řídí dodnes. Na požadavky globalizace reago-
val Klaus Endress budováním mezinárodní vý-
robní a prodejní sítě, během toho byla nabídka 
průběžně rozšiřována o služby (plánování pro-
jektů, údržbu, kalibraci) a rozsáhlá automati-
zovaná řešení (monitorování, řízení, integraci 
systémů) – a tak tomu bude i v budoucnosti.

 (Endress+Hauser)
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Toto – a mnohem víc
Spolehlivé propojovací technologie od HARTINGu a přehled novinek můžete vidět na:

AMPER
19. – 22. března 
BRNO
Hala F, stánek 013

Hannover Messe
8. – 12. dubna 
Německo
pavilon 11, stánek C13

certifikované verze 
pro dopravu
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Konference OPC Day Europe se bude 

letos konat ve dnech 15. a 16. května v síd-
le evropské pobočky firmy Yokogawa 
v Amers foortu (Nizozemí). Akci pořádá 
sdružení OPC Foundation, je však určena 
určena nejen pro členy, ale i nečleny sdru-
žení. Účastníci se na konferenci dozvědí 

o všech novinkách týkajících se vývoje stan-
dardu OPC a zejména se budou moci sezná-
mit s vy užitím OPC UA od snímačů, akčních 
členů a provozních řídicích jednotek (PLC, 
IPC) až po výrobní informační systémy MES 
a ERP. Přednášející posluchače seznámí také 
s příklady úspěšných projektů. Konference je 
rovněž výjimečnou možností setkání dodava-

telů automatizační a komunikační techniky 
a softwaru s potenciálními uživateli. 

OPC Foundation, kromě zmíněné kon-
ference, se zúčastnila veletrhu Embedded 
World v Norimberku (26. až 28. 2. 2013 
a plánuje účast na veletrzích Hannover Messe 
(8. až 12. 4. 2013) a SPS/IPC/Drives v No-
rimberku (26. až 28. 11. 2013). (Bk)


