Kdo smo.
Za kaj se zavzemamo.
Kaj nas žene.

Vsebine

Učinkovitost in
trajnost
sta del naše DNK.
Stran 18

Za raziskave in razvoj
namenimo več kot 100
milijonov EUR na leto. To
vključuje naš možganski
trust ebm-papst

Stran 16

Nagrada
TOP 100
krepi naš položaj
trajnostnega delodajalca.
Stran 23
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proizvodnih lokacij

Več kot 75 odstotkov vseh
poslov opravimo izven
Nemčije. Prisotni smo v
skoraj 50 državah, kar pomeni, da smo zastopani po vsem
svetu. Stran 14

ebm-papst podpira
celo vrsto družbenih,
kulturnih in športnih
projektov tako na ravni
regije kot globalno.
Stran 24

15.000
zaposlenih po vsem svetu zagotavlja
prijetno delovno ozračje v našem podjetju.

Stran 22

1963

S pobudo
GreenIntelligence
oblikujemo digitalno
povezane rešitve za
najvišjo učinkovitost.

je letnica začetka zgodbe o
uspehu podjetja ebm-papst,
zgodbe pa še zdaleč ni konec.
Stran 10

Stran 20

Kaj nam pomeni
razvoj boljšega
življenja.
Stran 6

Do podjetja
ebm-papst vodi
veliko poti.
Katero boste
izbrali?
Stran 26

Mi smo
eno.
Na naših lokacijah
v Nemčiji in drugje.
Stran 12

Več kot 20.000
naših izdelkov
in kje jih boste
srečali.
Stran 8
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Pozdrav iz
podjetja
ebm-papst!

Toplo vas pozdravljamo v zanimivem svetu
aerodinamike in pogonskih tehnologij. Kot
vodilni svetovni proizvajalec ventilatorjev
in motorjev bi vas seveda lahko navdušili s
številnimi dejstvi in številkami. Toda zgodbe,
ki stojijo za njimi so še zanimivejše.
Te zgodbe pripovedujejo o stalnih prizadevanjih
za učinkovitost in napredek. V njih nastopajo
naši zaposleni, ki vsak dan dajejo vse od sebe,
da bi pomagali izboljšati življenja ljudi po vsem
svetu. Pri tem nismo sami, saj delamo s svojimi
mednarodnimi strankami in partnerji ter sodelujemo s strokovnjaki in znanstveniki. Seveda pa
napredka ne iščemo za vsako ceno, temveč upoštevamo naše vrednote, prepričanja in okolje.

Želite izvedeti več o tem, kako razmišljamo in
delamo ter na čem temelji naša zaveza razvoju
boljšega življenja?
Zelo cenimo vaše zanimanje.

Thomas Wagner

Dr. Stephan Arnold

Thomas Nürnberger

Johannes Pfeffer

Hans Peter Fuchs

Kaj nam pomeni
razvoj boljšega
življenja.
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Od leta 1963 razvijamo
ventilatorje in pogone, ki se
uspešno uporabljajo v številnih
aplikacijah po vsem svetu.
Prizadevamo si zagotoviti,
da bodo vse naše inovativne
strojne in programske
rešitve vedno bolj zmogljive,
kompaktne, učinkovite in
trajnostne kot prejšnje. Zato
smo z leti zrasli in postali vodilni
svetovni ponudnik tehnologij
na področjih aerodinamike
in pogonske tehnologije. Ta
dosežek nas motivira in nanj
smo zelo ponosni.
Vendar pa imajo naša stalna
prizadevanja za učinkovitost in
napredek še globlje korenine.

Navsezadnje obstaja nekaj, kar
nas navdihuje še bolj kot naš
položaj na trgu. Globoko v našo
zavest je vtisnjeno to, da vsaka
naša rešitev življenja ljudi po
vsem svetu naredi bolj prijetna
in varna ter tako boljša.
Kaj je torej tisto, kar žene naše
misli in dejanja? Zavest, da
razvijamo boljše življenje. To
je odgovor na vprašanje, zakaj
vsako jutro vstanemo in damo
vse od sebe. In to je tisto, kar
šteje, kajne?

Tu lahko poiščete veliko
primerov, kaj podjetju
ebm-papst pomeni
razvoj boljšega življenja.
Uživajte ob ogledu!

Na to stran bi težko
stisnili več kot 20.000
vseh naših izdelkov.
8

Zato vam jih bomo pokazali
le nekaj, skupaj z razlago, kaj
počnemo. Zrak premikamo
inteligentno in tiho, ves čas
pa s svojim delom postavljamo tudi nove standarde na
področju tehnologije pogonov.
Popolna usklajenost pogonske
tehnologije, aerodinamike in
elektronike nam omogoča, da
uresničujemo svoje poslanstvo
razvoja boljšega življenja.

Naši ventilatorji, pogoni
ter ponudba strojne in programske opreme iz sedmih
poslovnih segmentov nudijo
energetsko učinkovite in inteligentne rešitve za praktično
katerokoli nalogo. In če rešitev
še ne obstaja, bo več kot 800
inženirjev iz našega podjetja v
sodelovanju z našimi strankami enostavno razvilo novo.

Prezračevalna tehnologija

Tehnologija klimatizacije

Hlajenje

Panoge,
v katerih smo doma.
Več o tem:
Informacijska tehnologija/elektronika

Pogonska tehnologija

Avtomobilska tehnika

Transportna tehnologija

Ogrevalna tehnologija

Gospodinjski aparati

Stroji in sistemi

Medicinska tehnologija

Posodobitev ventilatorjev

let

2013

1963

1997

2017
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1975

Naša preteklost
oblikuje našo
prihodnost.
Radi gledamo nazaj - še raje pa se zazremo
v prihodnost. Zato ponosno predstavljamo
zgodbo o uspehu našega ekonomsko
neodvisnega družinskega podjetja in se
veselimo vznemirljive prihodnosti.

2019

2018

2018

Presežemo promet dveh milijard evrov in zaženemo peto
lokacijo na Kitajskem.

2019
Nakup podjetja PAPST Motoren GmbH v mestu St.
Georgen

S pobudo GreenIntelligence se
ebm-papst še bolj osredotoči
na inteligentno povezane in
trajnostne rešitve, ki zagotavljajo največjo učinkovitost.

1997

2020

1992

1998

Prevzem obrata Landshut od
družbe ALCATEL.

1998

Razvoj prvih centrifugalnih in
aksialnih ventilatorjev z integrirano elektroniko.

2013
1963

Gerhard Sturm in Heinz Ziehl
ustanovita podjetje Elektrobau
Mulfingen GmbH & Co. KG.

1975

Razvoj prvega
kompaktnega ventilatorja
s tehnologijo DC.

V letu 50. obletnice smo osvojili
nemško nagrado za trajnost in
Zeitlauf GmbH postane del
skupine.

2017

V Hollenbachu se odpre nov
logistični center, v Osnabrücku
in Dortmundu pa dva digitalna
možganska trusta.

Odpre se nova lokacija v Xi'anu
na Kitajskem, zagonsko podjetje ebm-papst neo pa krepi
strategijo digitalizacije.

2021

V Hollenbachu se odpre nov
logistični center, v Osnabrücku
in Dortmundu pa dva digitalna
možganska trusta.
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V Hollenbachu
smo zgradili 37.000 m2 velik
logistični center. Oglejte si ga:

Mi smo
eno.
Odlično
hlajenje iz
Hohenloha.

Zmogljiv
pogon iz
Schwarzvalda.

Vroča tenologija
iz Spodnje
Bavarske.

Mulfingen je sedež našega podjetja od leta 1963. Skupaj s podružnicama v Niederstettenu in
Hollenbachu danes predstavlja
največjo lokacijo v skupini
ebm-papst. Temeljne kompetence podružnic v regiji
Hohenlohe so aerodinamika,
klimatizacija in hladilna tehnologija. Tu izdelujejo aksialne,
centrifugalne in diagonalne
ventilatorje.

Družba ebm-papst St. Georgen
z lokacijama v Laufu in Herbolzheimu je pionir in vodilni
ponudnik tehnologije na globalnem trgu pogonov in kompaktnih ventilatorjev. Tu razvijamo
in izdelujemo inteligentne
sistemske rešitve za avtomobilsko industrijo in tehnologijo
industrijskih pogonov. Na
področju industrijske aerodinamike podružnica v St. Georgnu
ponuja široko paleto aksialnih,
centrifugalnih in diagonalnih
kompaktnih ventilatorjev.

Družba ebm-papst Landshut
je vodilna na področju puhal,
majhnih pogonov in tangencialnih ventilatorjev za energetsko učinkovite gospodinjske
aparate in ogrevalno tehnologijo. Ponudba vključuje sistemske rešitve za kondenzacijske
grelnike in inteligentno omrežene kontrolnike zgorevanja.
Podružnica Landshut vključuje
razvojni središči v Osnabrücku in
's-Hertogenboschu na Nizozemskem.

3.790

1.679

1.156
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Zakaj je družba ebm-papst na mednarodni ravni
tako uspešna? Brez dvoma je eden od razlogov
za to naša želja, da spoznamo in razumemo
zahteve regionalnih trgov po vsem svetu. Da bi
to dosegli, vedno poskrbimo, da so domovi naših
strank tudi nekoliko naši.

14

Poleg globalne prodajne mreže upravljamo tudi
lastne proizvodne lokacije in celo vzpostavljamo razvojna središča v strateških regijah, kot je
Kitajska ali ZDA. Tako naši lokalni kupci na svojem pragu najdejo uspešnega partnerja, ki nudi
popolne rešitve za njihove individualne potrebe.
Vsaka lokacije družbe ebm-papst je organizirana
tako, da je čim bolj neodvisna – predvsem z zaposlenimi iz države v skladu z načelom „lokalno
za lokalno“.

26

proizvodnih
lokacij

Skupaj
rastemo
presegamo
sebe.

in
sami

Ali najdete
na zemljevidu
Tennessee in
Xi'an?

Trenutno izven Nemčije zaposlujemo okoli 8000 ljudi, njihovo število
pa nenehno raste. Navsezadnje še
naprej vlagamo v zdravo globalno rast. Z ustreznimi prevzemi
utrjujemo svoj položaj sistemskega
ponudnika, obstoječe podružnice
pa obenem rastejo tudi organsko.
Po odprtju naše druge proizvodne

lokacije v ZDA v državi Tennessee v
finančnem letu 2020/21 smo svoje
dejavnosti na azijskem trgu razširili
z gradnjo nove tovarne v Xi‘anu na
Kitajskem.
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Kaj je

neo?

Naše raziskave in
razvoj so usmerjene
v prihodnost.
Globalno vodilni ponudnik tehnologij ne postaneš po naključju. Moraš se boriti in svoj položaj
braniti vsak dan sproti. Izredno motivirani smo.
In pri tem smo zelo uspešni. Konec koncev
vsako leto več kot 5 odstotkov svojih prihodkov
namenimo za raziskave in razvoj, da ohranimo
nespremenjen tempo inovacij. Vlagamo v simulacijska orodja, laboratorije, naprave za merjenje in testiranje ter seveda znanje. Raziskave

ebm-papst neo je hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti, ki dela le
na digitalnih poslovnih modelih,
odkriva nove priložnosti in razvija
podatkovne rešitve. Svojo pot je
leta 2017 začelo kot projektna
skupina. Hitro smo prepoznali

* Vir: Podjetje za analizo podatkov PatentSight

izvajamo na področjih aerodinamike in aeroakustike ter stalno premikamo meje digitalnih
omrežij. Pri tem smo uspešni. Število patentov,
ki jih ebm-papst prijavi na leto, nenehno raste
in patenti so nadpovprečne kakovosti*. Družbi
ebm-papst je poslovna revija Capital podelila
naziv »enega najbolj inovativnih podjetij v
Nemčiji«.

ogromni potencial možganskega
trusta. Danes je digitalno zagonsko podjetje zraslo v ekipo 30
zaposlenih, ki delajo v Dortmundu, Mulfingenu in Indiji. Lani so
pripravili in vpeljali več kot 100
projektov v 17 različnih državah.

Ti prihajajo z različnih področij,
kot so kakovost zraka v zaprtih
prostorih, rešitve v gradbeništvu in
industrija 4.0.
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Ni naključje,
da je ta stran tako
zelena.
18

Predstavlja našo zavezo trajnosti in varovanju
podnebja. Na nobenem od teh področij nismo
nikoli sklepali kompromisov. Nasprotno, svojo
prihodnost smo vzeli v svoje roke - odgovorno in
s potrebno vizijo za prihodnje generacije.

Na 26 proizvodnih lokacijah
v Nemčiji, Evropi, Aziji in
Severni Ameriki smo zavezani
učinkoviti rabi virov in
zmanjšanju emisij. Ta prispevek
k zmanjšanju ogljičnega
odtisa pa pričakujemo tudi
od svojih dobaviteljev. Ko gre
za naše izdelke, izdelujemo
samo pogone in ventilatorje,
ki so skladni s predpisi,
vsebujejo malo onesnaževal,
varčujejo z energijo in
imajo dolgo življenjsko

dobo. Zgodaj prenehamo
izdelovati in uporabljati
zastarele tehnologije. Naši
izdelki prinašajo merljive
koristi za okolje in so skladni
z najstrožjimi standardi. Nič
nenavadnega ni, če delujejo
bolje od mejnih vrednosti, ki so
določene za prihodnost, tako
da lahko ustvarjamo vrednost,
ki se dolgoročno izplača tako
za okolje kot za naše stranke in
njihove stranke.

Tudi drugi nam
priznavajo uspeh
pri zagotavljanju
učinkovitosti in
trajnosti:
ebm-papst je med drugim
podjetje, ki skrbi za zaščito
podnebja, in prejemnik
nemške nagrade za
trajnost.

Ko govorimo o
GreenIntelligence,
se nam
zasvetijo oči.
20

Ko se v naših možganskih trustih in proizvodnih
obratih srečata digitalna inteligenca in trajnost, so možnosti neomejene. Naša filozofija
GreenIntelligence združuje dve izmed naših
temeljnih prepričanj: pri poslovanju ne želimo
biti samo varčni, temveč želimo varovati naravne vire in okolje, obenem pa nam priložnosti
digitalizacije zagotavljajo orodja, da ta cilj tudi
uresničimo.

INTELIGENTNE
TEHNOLOGIJE

+

TRAJNOSTNE
REŠITVE

GreenIntelligence nam omogoča, da razvijamo inteligentno povezane, trajnostne in
izjemno učinkovite rešitve, ki
našim strankam zagotavljajo
konkurenčno prednost v okviru
interneta stvari in digitalne preobrazbe. Zahvaljujoč ustreznim
tipalom in naši programski
opremi še nikoli ni bilo tako
enostavno zbirati podatkov, jih
prenašati in analizirati.

Inteligentne tehnologije in
storitve GreenIntelligence povečujejo prihodkovni potencial
aplikacij kupcev, izboljšujejo
načrtovanje in operativno
zanesljivost ter zagotavljajo
velike prihranke pri stroških in
virih.
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GreenIntelligence nam
pomaga uresničiti
našo zavezo k razvoju
boljšega življenja.
Kaj točno to pomeni?
Oglejte si video:

Naši zaposleni zagotavljajo
prijetno ozračje.
Naši izdelki naredijo
ostalo.
22

V skupini ebm-papst dela približno 15.000 ljudi. Naš recept za uspeh vključuje medsebojno
spodbujanje, da verjamemo, da lahko vsak
od nas svet spremeni na bolje. Po možnosti
skupaj.
Da bi to dosegli, nenehno širimo svoje kadrovske
in poklicne kompetence ter jih uvajamo na vseh
lokacijah. ebm-papst ponuja odlične možnosti
usposabljanja in razvoja ter sodobne in prilagodljive delovne pogoje. Zahtevamo in spodbujamo raznolikost. Poleg tega pa si prizadevamo za
svetovljansko poslovno kulturo, ki nam pomaga,
da drug drugega pri delu navdihujemo ter tako
ohranjamo svoj položaj na globalnem trgu.

Leta 2021 smo podpisali listino Charta
der Vielfalt za zagotavljanje raznolikosti
v poslovnem svetu.

Če menite, da ste
premajhni, da bi
kaj spremenili,
poskusite spati s
komarjem v sobi.
Dalai Lama

Nagrada TOP 100 znova
potrjuje visoko inovativnost
in svetlo prihodnost naše
skupine.

Prihodnost pripada
mladim.
Zato naredimo vse, da jih z naslednjimi aktivnostmi
navdušimo nad inovacijami in napredkom, sčasoma pa
tudi nad našim podjetjem:
partnerstva z univerzami in sodelovanje z državnimi
univerzami,
delovna praksa, pripravništva in mentorstvo disertacij,
nadpovprečna kvota pripravnikov, ki sodelujejo v
izrednem magistrskem študiju,
mednarodne prakse po vsem svetu.

Več informacij poiščite na
www.ebmpapst.com/karriere
ausbildung@de.ebmpapst.com

23

Uspeh našega podjetja je vedno tudi uspeh ljudi
okoli nas. Na podlagi te filozofije ebm-papst
sprejema družbeno odgovornost na vseh lokacijah po vsem svetu in podpira športne, kulturne in
družabne projekte.
Kadar je le mogoče, spodbujamo povezovanje
in solidarnost, podpiramo mlade in utiramo pot
izobraževanju, enakosti in razumnemu ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem.
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Nekaj primerov, kako se vključujemo:
Podeljene profesure in štipendije na univerzah,
Izobraževalna partnerstva npr. za »Jugend
forscht« (shema za mlade raziskovalce in
izumitelje)
Sponzoriranje športa in kulture
Glavni sponzor maratona ebm-papst
Podpora projektom mednarodne pomoči in
neprofitnim organizacijam

Več informacij o tem, kaj nas spodbuja in
kje prevzemamo odgovornost, je na voljo
na naslovu
www.ebmpapst.com/csr

Skupaj poskr
da teče cela
regija

bimo,

Se kmalu spet
vidimo?
Hvala, ker ste si vzeli čas in nas nekoliko bolje
spoznali. Upamo, da smo vam lahko pokazali,
kako raznolika, transparentna in odprta
družbe je ebm-papst. Z veseljem bomo
ostali v stiku z vami.

Spremljajte nas na družbenih
omrežjih:

Seveda lahko v stiku ostanemo
tudi na tradicionalne načine.
Pošljite nam e-pošto ali nas
pokličite in nam povejte, kaj
vas žene.
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Bi morda z družbo ebm-papst
vzpostavili bolj tesne vezi?
Stalno delovno razmerje ali
trdno partnerstvo?
Z veseljem
vas bomo spoznali:
zaposlitev@si.ebmpapst.com

Se vidimo kmalu!

08/2021

www.ebmpapst.com
www.ebmpapst.si
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