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Alliantie Eplan, Rittal en Kiesling wordt uitgebreid

Friedhelm Loh Group neemt Kuttig over
Kuttig Computeranwendungen GmbH, één van Duitslands grootste Autodesk-partners,
maakt voortaan deel uit van de Friedhelm Loh Group. Daardoor ontstaat binnen de
ondernemingsalliantie van Eplan, Rittal en Kiesling een in Duitsland uniek competence
center voor mechatronische CAD- en PLM-oplossingen (‘Computer Aided Design’ en
‘Product Lifecycle Management’).
Met de overname van Kuttig beschikt de Friedhelm Loh Group naast Eplan nu over een
tweede softwarebedrijf. “Dankzij de fusie tussen Eplan, toonaangevend specialist in softwareoplossingen voor engineering, en Kuttig, expert op vlak van Autodesk-producten, zijn we
voortaan optimaal uitgerust voor mechatronische toekomstvereisten en de constant aan
betekenis winnende, virtuele productontwikkeling”, verklaart Friedhelm Loh, directievoorzitter
van de Friedhelm Loh Group.
Eplan - tot nu toe Autodesk Reseller - draagt haar activiteit mechanica over aan het nieuwe
zusterbedrijf Kuttig en zal zich binnen de groep verder toeleggen op de integratie van de
gerelateerde disciplines mechanica, elektronica en software. Hierdoor zal de omzet van Kuttig
op vlak van Autodesk verdubbelen. Het bedrijf wordt de derde grootste Autodesk Reseller in
het Duitse taalgebied en begeeft zich op weg om Autodesk Platinum Partner te worden.
Maximilian Brandl, zaakvoerder van Eplan en verantwoordelijk voor de integratie van beide
ondernemingen, ziet in de acquisitie van Kuttig een volgende essentiële fase binnen de
Friedhelm Loh Group. Bijzonder belangrijk zijn daarbij de megatrends Mechatronica en
Industrie 4.0. “Pas wanneer men het totaalproces van de klant optimaliseert, ontstaat voor
hem een echte meerwaarde. Centrale rol binnen dit proces is weggelegd voor de integratie
van de drie voornaamste disciplines mechanica, elektronica en software. Met de experten van
Kuttig aan boord zal onze positie aanzienlijk verbeteren en zullen we gezamenlijke campagnes
kunnen voeren”, aldus Brandl.
Stichter Klaus Kuttig, die het bedrijf blijft leiden, beschouwt de overname als de ideale
gelegenheid om de onderneming en haar meer dan 100 medewerkers een perspectief op
lange termijn te bieden. “Dankzij de fusie breidt ons aanbod uit en krijgt het bedrijf meer
slagkracht, waardoor we duidelijk grotere Autodesk-projecten zullen aankunnen en ons verder
zullen kunnen specialiseren in specifieke toepassingsgebieden.
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RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. Het toonaangevende softwareplatform van Eplan en de
automatiseringsoplossingen van Kiesling - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 11 productiesites, 64
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.
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