A RUAG rövid bemutatása

We listen to make it right.
We stay to make it real.
A promise you can trust.
Egy stratégia – három irányzat

A világűrben, a levegőben
és a földön

A RUAG a világűrben, a levegőben és a

maz. Öt különböző ágazatban tevékenykedik

földön használatos polgári és katonai tech-

és 16 országban tart fenn telephelyeket, így

A világűrben

nológiai alkalmazásokat fejleszt és forgal-

a RUAG nemzetközi piaci jelenléte igen erős.

A RUAG az űrhajózási ipar termékeinek
vezető forgalmazója Európában, az Egyesült

A polgári és katonai
alkalmazások összekapcsolása

Nemzetközi
növekedés

Összpontosítás
a fő tevékenységre

Államokban pedig egyre nő a jelenléte. A
műholdak és a hordozórakéták gyártói
magas ügyfélközpontúsága és piacorientált

Világűr
Polgári
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Space

Svájc

Aerostructures

Európa

már a kereskedelmi és az intézményes

Amerika

Ammotec

A levegőben

Föld

Ázsia / Csendes-óceán

Defence
Piaci
szegmensek

ként a RUAG-ot világszerte. A RUAG ma
űrhajózási piacon egyaránt sikereket ér el.

Aviation
Katonai

termékportfóliója miatt választják partner-

A RUAG a polgári és a katonai légiközlekedés rendszereinek és komponenseinek

Ágazatok

vezető szállítója, üzemeltetője és integrátora. Továbbá a RUAG gyártja (OEM-ként) a

Márkaígéret
We listen to make it right. We stay to make it real. A promise you can trust.

Dornier 228-at. Ezen kívül szakértőnek
számít a személyszállító repülőgépek törzsé-

Vállalati értékek

nek, szárny- és vezérlési komponenseinek

Partnerség – Hatékonyság – Jövőorientáltság

fejlesztése, gyártása és készre szerelése

Fő vállalati cél

terén.

A svájci hadsereg felszerelésének biztosítása

A földön
A földön a RUAG piacvezető a nehéz fegy-

A 2017-es év legfontosabb mutatószámai

verrendszerek karbantartása és felszerelése,
szimulációk kifejlesztése és végrehajtása
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komponensek európai piacvezetője a vadászat és sport, a katonai és hatósági üzletágban, valamint az építőiparban. Emellett a

külföld

%

sa terén, valamint szakértőnek számít a
berű lőszerek, pirotechnikai elemek és
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ós rendszerek karbantartása és megvalósítácyberbiztonság területén. A RUAG a kiskali-
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(virtuális, éles és konstruktív), kommunikáci-

RUAG hat svájci telephelyen működtet és
%

épít ki integrált, tematikus ipari és üzleti
parkokat.
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Munkahelyek száma

9189

ebből szakképzési hely

401

1/3

A RUAG telephelyei
Svájc

Ázsia / Csendes-óceán
Ausztrália

Európa

Malajzia

Anglia

Egyesült Arab

Franciaország

Emirátusok

Belgium

Japán

Németország
Olaszország

Amerika

Ausztria

USA

Svédország

Brazília

Magyarország
Finnország

RUAG Space
A RUAG Space az űrhajózási termékek

Ügyfelek és partnerek

vezető európai gyártója, valamint az

ESA, NASA, ArianeGroup, Airbus Defence &

United States of America is növekedési

Space, Thales Alenia Space, OHB, United

szakaszban van. Hat országban lévő

Launch Alliance, Space Systems Loral,

14 telephelyével szakértője a műholdak

Orbital ATK, Boeing, Lockheed Martin

és hordozórakéták fedélzetén használatos termékeknek. Három szakterületen

Számok és adatok

tevékenykedik: valamennyi űrhajózási

Nettó forgalom 2017

alkalmazás elektronikája, mechanikai

EBIT 2017 

termékek műholdak számára, valamint

Munkahelyek száma (FTE)

hordozórakéták szerkezetei és szepa-

Bázis

365 millió CHF
34 millió CHF
1350

Svájc, Svédország, Ausztria,
Amerikai Egyesült Államok,

rációs rendszerei.

Finnország, Németország

RUAG Aerostructures
A RUAG Aerostructures globális first tier

Ügyfelek és partnerek

szállító a polgári és katonai repülőgép

Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault

szerkezet-gyártásban. Szolgáltatásainak

Aviation, GE Aviation, Pilatus Aircraft, Saab

középpontjában polgári és katonai repülőgépek teljes törzsének, szárny- és vezér

Számok és adatok

lési komponenseinek, valamint kritikus

Nettó forgalom 2017

moduljainak és szerkezeti elemeinek fej

EBIT 2017

lesztése, gyártása és készre szerelése áll.

Munkahelyek száma (FTE)

Az ágazat egyik erőssége a komplex ellátási

Bázis 

256 millió CHF
8 millió CHF
1251

Svájc, Németország, Magyarország

hálózatok irányítása. Felel többek között
az Airbus és a Bombardier törzsrészeinek
teljes globális szállítási láncáért.
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RUAG Aviation
A RUAG Aviation polgári és a katonai

Ügyfelek és partnerek

légiközlekedés rendszereinek és kompo-

Svájci Légierő, Német Szövetségi Hadsereg,

nenseinek vezető nemzetközi szállítója,

Royal Australian Air Force, Bombardier,

üzemeltetője és integrátora. A vállalat fő

Dassault, Embraer, Airbus, Pilatus Aircraft,

tevékenységi területei: javítási és karbantar-

Boeing, General Electric, Northrop Grumman,

tási munkák, repülőgépek és helikopterek

Saab, Lockheed Martin, British Aerospace,

alrendszereinek fejlesztése, előállítása,

Honeywell, United Technology, Rheinmetall

integrációja és modernizációja – mégpedig

Air Defence, Elbit

a teljes életciklust átfogóan. Ezen kívül a
RUAG Aviation OEM-ként gyártja a Dornier

Számok és adatok

228-at, ami egy különleges küldetésekre,

Nettó forgalom 2017

utas- és teherszállításra egyaránt alkalmas,

EBIT 2017 

sokoldalú repülőgép.

Munkahelyek száma (FTE)
Bázis 

515 millió CHF
39 millió CHF
2296

Svájc, Németország, Egyesült
Államok, Ausztrália, Malajzia, Brazília

RUAG Ammotec
A RUAG Ammotec a kiskaliberű lőszerek,

Ügyfelek és partnerek

pirotechnikai elemek és komponensek

Svájci Hadsereg, Német Szövetségi Hadsereg,

európai piacvezetője a vadászat és sport,

más országok fegyveres erői, hatóságok és

valamint a katonai és hatósági üzletágban.

biztonsági szervezetek, vadászok és sportlö-

A speciális egységeknek készült precíziós

vészek, ipari gyártók

lőszerei világszerte keresettek. Az ágazat
vezető a nehézfémmentes gyújtótechnoló-

Számok és adatok

gia, többek között az építőiparban hasz-

Nettó forgalom 2017

nált fúróhüvelyek és az automobil biztonsági

EBIT 2017

rendszerek speciális alkalmazásai terén.

Munkahelyek száma (FTE)

Szolgáltatásai között szerepelnek még

Bázis  Németország, Svájc, Magyarország,

környezetbarát hulladékkezelése.

28 millió CHF
2257

Svédország, Franciaország, Amerikai

nagykaliberű kiképzési rendszerek, kézigránátok, valamint a pirotechnikai termékek

397 millió CHF

Egyesült Államok, Ausztria, Nagy-Britannia,
Olaszország, Belgium, Finnország, Brazília

RUAG Defence
RUAG Defence nemzetközi hírnévnek

Ügyfelek és partnerek

örvendő technológiákat fejleszt a hadiipar,

Svájci Hadsereg, más országok fegyveres

a hatóságok, valamint a mentéssel és

erői, mentéssel és biztonsággal foglalkozó

biztonsággal foglalkozó szervezetek számá-

hatóságok és szervezetek, kritikus ICT-

ra. Fő tevékenységei közé tartoznak a

infrastruktúrák üzemeltetői, ipari gyártók

lánctalpas és kerekes járművek, a valósághű
katonai kiképzés, valamint megbízható

Számok és adatok

irányítási, információs és kommunikációs

Nettó forgalom 2017

infrastruktúrák számára gyártott termékek

EBIT 2017

és szolgáltatások. Átfogó portfóliójához

Munkahelyek száma (FTE)

tartoznak még a ballisztikai védelmi rend-

Bázis

szerek, valamint a releváns rendszerek
integrációja, karbantartása, üzemeltetése

389 millió CHF
–3 millió CHF
1597

Svájc, Németország,
Franciaország, Nagy-Britannia,
Egyesült Arab Emirátusok

és innovatív frissítése.
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