Feiten en cijfers
Bystronic is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van hoogwaardige oplossingen voor de metaalplaat
bewerking.
De nadruk ligt op de automatisering van de gehele materiaal- en gegevensstroom van de procesketen snijden
en buigen. Tot de portfolio behoren lasersnijsystemen, afkantpersen en passende automatiserings- en software
oplossingen. Het aanbod wordt afgerond met uitgebreide diensten.
Het hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich in Niederönz (Zwitserland). Andere ontwikkelings- en produc
tievestigingen bevinden zich in Zwitserland (Sulgen), Duitsland (Gotha), Italië (Cazzago San Martino en San Giuliano
Milanese), de Verenigde Staten (Hoffman Estates) en China (Tianjin en Shenzhen). Bystronic is in meer dan 30 landen
actief met eigen verkoop- en servicemaatschappijen en is in talrijke andere landen met agentschappen vertegen
woordigd.
Bystronic is een betrouwbare partner voor efficiënte innovaties, lokale expertise en uitstekende service.
Sinds 1994 maakt Bystronic deel uit van de Zwitserse industrieholding Conzzeta.
Omzet 2019
Naar kernactiviteiten

Kerncijfers 2019
Naar marktregio’s
Medewerkers
Wereldwijd
daarnaast 115 personen in
opleiding

Snijden/automation 65 %

Europa 52 %

Buigen 14 %

Azië/Oceanië 22 %

Dienstverleningen 19 %

Noord-/Zuid-Amerika 26 %

Gebruikte machines 2 %

Omzet
2987

in euro

840 miljoen

in CHF

936 miljoen

in USD

941 miljoen

Klantstructuur
Grote ondernemingen (eigen producten)

20 %

Ondernemingen (deels eigen producten)

20 %

Loonproducenten, kleine en middelgrote ondernemingen

60 %

Meer informatie  www.bystronic.com/en/bystronic-group

Snij- en buigsystemen

Software + Control

Met de lasersnijsystemen en afkantpersen van Bystronic

BySoft, het eigen softwarepakket van Bystronic, stuurt en

worden staal, roestvrij staal, aluminium en non-

bewaakt alle snij- en buigprocessen. De functionaliteit van

ferrometalen verwerkt. De laserondersteunde bewerking

de software strekt daarmee veel verder dan de gebrui-

van buizen en profielen biedt bovendien uitgebreide

kelijke CAD/CAM-programma’s. Met het Manufacturing

productietoepassingen voor componenten en unieke

Execution System (MES) van Bystronic registreren en plan-

vormgevingsmogelijkheden. Alle componenten die voor

nen gebruikers hun productie vanaf de orderontvangst

de prestaties van de machines bepalend zijn, ontwikkelt

tot en met het voltooide product. Op die manier ontstaan

Bystronic zelf of tezamen met geselecteerde partners.

productieprocessen in een netwerk waarin machines,
productieonderdelen en gebruikers in realtime met elkaar
communiceren.

Automation

Services + Support

De automatiseringsoplossingen van Bystronic optimali-

Bystronic onderhoudt een wereldomvattend net van ser-

seren de materiaalflow, verbeteren de benutting van de

vicetechnici. Alle vestigingen beschikken over een onder-

machine en verhogen de werk- en procesbetrouwbaar-

delenmagazijn, vele over een democenter voor machine-

heid. Alle systemen zijn modulair opgebouwd, zodat de

presentaties. Gecertificeerde trainers zorgen ervoor dat

automatiseringsgraad ook op een later tijdstip kan worden

klanten kunnen profiteren van hoogwaardige cursussen.

aangepast. De oplossingen variëren van eenvoudige hand-

Diverse leasingpartners bieden Bystronic-klanten een op

ling tot volledig automatische werking.

de onderneming toegesneden externe financiering.

Schaalbare oplossingen

Wereldwijd aanwezig

Bystronic begeleidt ondernemingen bij de digitale transformatie van hun productie. Met schaalbare oplossingen
software tot een flexibel netwerk van intelligente componenten mogelijk. Naast machines van Bystronic worden
ook dergelijke machines van derden in het netwerk geïntegreerd.

9 ontwikkelings- en productielocaties
31 verkoop- en servicemaatschappijen
25 landen met handelsvertegenwoordigingen
Jaarlijks 180.000 rechtstreekse klantcontacten

Meer informatie  www.bystronic.com/en/products
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