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50 LAT HISTORII FIRMY SDMO

1966
Stworzenie firmy SDMO przez rodzinę MEUNIER w celu dystrybucji morskich silników MWM.

1969
SDMO rozpoczyna produkcje zestawów prądotwórczych i wycofuje się z dystrybucji silników okrętowych.

1970-73
SDMO zaczyna się rozwijać w związku z rozwojem hodowli drobiu i przetwórstwa żywności w Bretanii.

1973
Po sukcesie regionalnym, SDMO decyduje się rozwinąć swoją obecność na rynku francuskim otwierając
biuro w Paryżu i budując swoją siedzibę oraz sąsiadujący z nim zakład, aby zapewnić sobie możliwość
rozwoju

1974-83
We Francji zostają otwarte dwa biura sprzedaży w celu wzmocnienia rozwoju krajowego. SDMO tworzy
sieć dystrybucji w Afryce i rozpoczyna współpracę ze swoim pierwszym przedstawicielem ds. sprzedaży
eksportowej. Dzięki znacznemu sukcesowi w Libii, SDMO umacnia się w regionie się w regionie
i zdobywa coraz więcej kontraktów na Bliskim Wschodzie i w francuskojęzycznej Afryce. SDMO decyduje
się na poszerzenie oferty agregatów prądotwórczych do mocy 30 kVA

1984-85
SDMO kupuje firmę "AMAN" , oddział firmy ALSTOM zajmujący się agregatami prądotwórczymi i w ten
sposób nabywa know-how w zakresie konkretnych zastosowań (samodzielne elektrownie,
telekomunikacja, wojsko, przemysł wydobywczy itp.). W tym samym okresie grupa Meunier kupuje
SOREEL, firmę specjalizującą się w produkcji szafach automatyki, w celu lepszej kontroli procesu
produkcji swoich wyrobów tj. agregatów prądotwórczych.
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1986
Uruchomiono system EJP agregatów prądotwórczych pracujących równolegle z siecią w celu
zapobieżenia przekroczenia limitów energii przydzielonej (peak saving), co stanowi silną zachętę dla
dużych i średnich konsumentów energii elektrycznej do zakupu zestawów prądotwórczych w celu produkcji
i sprzedaży energii. SDMO rozwija się znacząco we Francji i zdobywa pozycję lidera dzięki swojemu
technicznemu know-how i najwyższej jakości obsługi posprzedażnej. Ten wzrost umożliwia ekspansję na
nowe rynki eksportowe, szczególnie w Europie, gdzie tworzy sieć dystrybutorów.

1989-92
SDMO postanawia otworzyć filie w Hiszpanii i Anglii, a także w Singapurze, aby dotrzeć do szybko
rozwijających się rynków azjatyckich.

1993-96
SDMO postanawia jeszcze bardziej wzmocnić rozwój eksportu, przewidując spadek sprzedaży na rynku
francuskim, który jest nadmiernie uzależniony od polityki promującej maksymalne oszczędności. SDMO
przeznacza dodatkowe środki na działalność eksportową i tworzy sieć dystrybutorów w Ameryce
Południowej.

1996
Aby wspomóc ekspansję i rozwój sprzedaży oraz produkcji standardowych zespołów prądotwórczych, SDMO
otwiera nowy zakład o powierzchni 15 000 m2, zlokalizowany w przemysłowej dzielnicy Kergaradec w Brest
(Francja).

1997-2001
SDMO nadal rozwija swój eksport, potwierdzając swoją pozycję w obszarach, w których jest już obecny (otwiera
filie w Argentynie, Brazylii i USA, a także biuro sprzedaży w Algierze).

2001-2005
SDMO standaryzuje kolor swoich zespołów prądotwórczych, restrukturyzuje swoją ofertę produktów i
skutecznie przedstawia nowy wizerunek marki w swojej sieci partnerów. SDMO wzmacnia rozwój eksportu,
otwierając filię w Belgii, a następnie drugą w Nigerii. W 2005 r. MEUNIER Holding sprzedał SDMO
amerykańskiej grupie KOHLER wraz z dwiema siostrzanymi firmami SOREEL (elektrotechnika i automatyka)
oraz BES (konserwacja agregatów prądotwórczych). Grupa Kohler jest już właścicielem i dystrybutorem
agregatów prądotwórczych pod własną marką na całym świecie.

2006-2008
SDMO zakłada biuro w Dubaju, a następnie w Johannesburgu (RPA) i Moskwie (Rosja). SDMO i Kohler dzielą
między siebie regiony sprzedaży na świecie, bazując na ich obecnej penetracji rynku. SDMO zachowuje
Europę, Afrykę, Bliski Wschód, Amerykę Środkową i Amerykę Południową. Szybko rozwijająca się firma i
rosnący popyt wymagają dalszych inwestycji: plany rozbudowy głównej fabryki (Kergaradec II) są zatwierdzone
przez Kohler.

2009
SDMO inwestuje aby poszerzyć asortyment produktów i zaoferować hybrydowe rozwiązania energetyczne.
Prace budowlane rozpoczynają się w zakładzie Kergaradec II.
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2010-2011
Pomimo światowego kryzysu gospodarczego, SDMO jest nadal silna. Niemcy zostają dodane do listy europejskich filii po tym, jak SDMO kupi jednego z najstarszych i najbardziej lojalnych dystrybutorów. SDMO uruchomia
nową oferte tj. produkcji agregatów typu Rental, która została zaprojektowana specjalnie na rynek wynajmu.
Wprowadzona zostaje także produkcja agregatów prądotwórczych z silnikami zasilanymi biogazem. Synergia z
grupą Kohler została wzmocniona przez włączenie własnych silników KOHLER w ofertę agregatów
prądotwórczych z zakresu Portable Power and Power Products. Spółka zależna Miami SDMO Generating Sets
świętuje 10-lecie działalności, SDMO NV obchodzi 8-lecie działalności i oficjalne otwarcie rosyjskiego biura .

2012
SDMO wzmacnia swoją obecność na Bliskim Wschodzie poprzez powiększanie swoich zespołów w
Dubaju i otwarcie biura w Kairze w Egipcie. Ten nowy rynek jest bezpośrednio nadzorowany przez filię
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Otwiera się nowy zakład Kergaradec II. Główny zakład produkcyjny
SDMO rozciąga się obecnie na ponad 40 000 m².

2016
Punkt zwrotny w historii: SDMO zmienia nazwę na KOHLER SDMO. Produkuje własne silniki.. Prezentuje
swoją nową serię KD agregatów prądotwórczych, o mocy ponad 700 kVA, wyposażoną w silniki Kohler.
Główna siedziba firmy przenosi się do nowej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu w Kergaradec
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