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Začínali v kuchyni a ložnici. Nyní se z ifm 
stal mezinárodní koncern, ale v jednom se ne-
změnili: společnost ifm je stále jedna rodina, 
i když teď už hodně velká.

Všechno začalo v bytě (již zemřelého) 
konstruktéra Roberta Bucka. Před více než 
padesáti lety, v roce 1967, ho jeho kolega 
a přítel Gerd Marhofer požádal, aby vyvi-
nul indukční spínač s napájecím napětím 
220 V vhodný do náročného prostředí v hu-
tích a válcovnách – a tak položili základní ká-
men dnešního koncernu ifm. „Po nějaké době 
jsem se musel vzdát myšlenky používat ku-
chyni jako dílnu, protože snímače vytvrzova-
né v pečicí troubě pěnily a trouba se brzy ne-
návratně znečistila zalévací pryskyřicí,“ vzpo-
mínal kdysi zakladatel firmy Robert Buck.

Úspěch firmy, která byla oficiálně založe-
na 29. října 1969 jako ifm electronic geräte 
GmbH+Co KG, však nevytvářejí jen moder-
ní snímače a systémy. Charakteristikou fir-
my ifm je také její rodinná atmosféra. Mnozí 
např. vzpomínají, jak byl ředitel Gerd Mar-
hofer velmi pozorný ke každému zaměstnan-
ci, ať to byl kuchař v závodní kuchyni, nebo 
člen vedení firmy. Často svým spolupracov-
níkům vozil ze služebních cest drobné dárky 
a při poradách, kde se vyhlašovaly hospodář-
ské výsledky, se podávala zmrzlina nebo spo-
lupracovníky pozval na oběd. Tyto momenty 
byly pro vývoj rodinného ducha firmy urču-
jící a dodnes se na ně nezapomnělo. V sou-

Razantní růst a silný rodinný duch: 
společnost ifm slaví padesát let

časné době již firmu vedou synové obou za-
kladatelů, Martin Buck a Michael Marhofer, 
koncern má zastoupení v 85 zemích světa, 

ale pracovníci, jichž je více 
než sedm tisíc, stále oceňu-
jí výjimečné pracovní klima 
ve firmě.

Firma ifm dávno nedodá-
vá jen indukční snímače. V je-
jím sortimentu je bohatý výběr 
standardních snímačů polo-
hy a pohybu, snímačů obrazu, 
identifikačních systémů, bez-
pečnostní techniky, techniky 
pro průmyslovou komunika-
ci a dalších komponent, sys-
témů a softwaru (www.ifm.
com/de/en/category). S mno-
hými z nich se na stránkách 
časopisu Automa mohli sezná-
mit i naši čtenáři.

Velký důraz ifm klade na 
inovace a na kvalitu: v oddě-
lení vývoje pracuje 870 lidí 
a kromě toho ifm úzce spolu-
pracuje s mnoha výzkumný-
mi ústavy a institucemi. Více 
než 80 % výrobků se vyrábí 
v Německu.

V České republice fir-
ma působí od roku 1993 
pod názvem ifm electro-

nic, spol. s r. o. Ředitelkou společnosti je od 
počátku paní Kamila Mašková.

Petr Bartošík

Obr. 1. Kancelářská budova na Teichstrasse v Essenu v 70. le-
tech minulého století – zde sídlila firma ifm až do roku 2009

Obr. 2. Ze stejné doby pochází snímek vstupní brány výrob-
ního závodu ifm v Bechlingenu u Bodamského jezera (oba 
snímky jsou z archivu ifm)

elektronika • elektrotechnika • energetika

25. – 26. září
DEPO2015

Plzeň
Presslova 14

Více informací na adrese:
www.elfetex.cz/elfetex-fest-2019

veletrh
2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

elfetex fest_2019_06 - inzerce 180x82.pdf   1   09.07.2019   17:01:13


