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Profil spółki 

 

 

 

Ambasadorzy bezpieczeństwa  

Kompletne rozwiązania w zakresie bezpiecznej 

automatyzacji  

 

Szybkość, elastyczność i bezpieczeństwo to wartości 

napędzające obecnie rozwój automatyzacji maszyn i instalacji 

we wszystkich gałęziach przemysłu. W rezultacie czego rosną 

oczekiwania wobec systemów produkcji. Firma Pilz dostarcza 

kompletne rozwiązania bezpiecznej automatyzacji 

dla wszystkich gałęzi przemysłu i jest utożsamiana na całym 

świecie z bezpieczeństwem personelu i maszyn oraz ochroną 

środowiska naturalnego. 

 

Innowacyjność od początku była kluczem do sukcesu 

przedsiębiorstwa. Założona w 1948 roku w Esslingen z myślą 

o produkcji szkła na potrzeby przemysłu medycznego, w latach 60. 

spółka przekształciła się w dostawcę elektronicznych urządzeń 

sterujących i monitorujących oraz programowalnych układów 

sterowania. Od tamtej pory wyznacza standardy w dziedzinie 

bezpiecznej automatyzacji, dzięki takim produktom jak przekaźnik 

sterowania oburęcznego z 1968 roku, czy opracowany w 1987 roku 

pierwszy przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ, który szybko stał się 

najpowszechniej stosowanym przekaźnikiem bezpieczeństwa na 

świecie. Następnym przełomem był system magistrali 

bezpieczeństwa SafetyBUS p z 1997 roku, zapewniający 

zdecentralizowaną łączność sieciową instalacji i maszyn. 

W 2002 roku firma zaprezentowała wielofunkcyjny system 

bezpieczeństwa PNOZmulti, który pozwolił użytkownikom 
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konfigurować niezbędne zabezpieczenia z poziomu komputera 

zamiast – jak odbywało się to wcześniej – za pomocą okablowania. 

Do późniejszych innowacji należy pierwszy na świecie system kamer 

bezpieczeństwa SafetyEYE przeznaczony do monitorowania obszaru 

roboczego w trzech wymiarach. Pilz jest również prekursorem 

w sektorze usług - w 2013 roku, we współpracy z jednostką 

notyfikowaną TÜV NORD, opracowała międzynarodowy program 

szkoleniowy CMSE® – Certified Machinery Safety Expert, 

wyznaczając tym samym standard szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa maszyn. 

 

Kompletne rozwiązania w zakresie bezpiecznej automatyzacji 

Bazując na specjalizacji, jaką jest bezpieczeństwo, firma stała się  

dostawcą kompletnych rozwiązań automatyzacji, które w inteligentny 

sposób realizują funkcje bezpieczeństwa i standardowego 

sterowania.  

Oferta firmy obejmuje czujniki bezpieczeństwa, elektroniczne 

przekaźniki monitorujące, przekaźniki bezpieczeństwa, 

konfigurowalne systemy sterowania, przemysłowe systemy łączności, 

rozwiązania automatyzacji z funkcjami sterowania ruchem oraz 

terminale operatorskie. 

W 2009 roku, z myślą o obsłudze wszelkich zadań automatyzacji 

firma wprowadziła na rynek system sterowania PSS 4000, który  

pozwala zastosować w praktyce wszystkie strategiczne kompetencje.  

 

Systemowe rozwiązania firmy Pilz znajdują zastosowanie 

we wszystkich dziedzinach inżynierii mechanicznej, a także 

w motoryzacji, przemyśle spożywczym i drzewnym. Jej produkty 

zapewniają niezawodność lotniskowych systemów obsługi bagażu, 

płynny ruch scenografii teatralnej oraz bezpieczną pracę kolejek 

linowych i górskich. Gwarantują nie tylko poprawę bezpieczeństwa 

personelu i maszyn, ale również przyczyniają się do zwiększenia 
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opłacalności procesów – ze względu na zapobieganie przestojom 

i możliwość zaplanowania wydajniejszych cykli produkcyjnych.  

 

Dla firmy Pilz bezpieczeństwo to jednak więcej niż tylko produkt. Jej 

wieloletnie doświadczenie jest dostępne teraz w formie 

kompleksowego pakietu usług w zakresie inżynierii i doradztwa 

technicznego, w tym m.in. oceny instalacji, analizy ryzyka oraz 

wdrażania i kontrolowania systemów w zakładach klientów. Firma 

prowadzi również szkolenia produktowe oraz praktyczne warsztaty z 

bezpieczeństwa maszyn. 

 

Rodzinna działalność o globalnym zasięgu 

Renate Pilz dołączyła do firmy w 1975 roku, po śmierci męża. 

„Chciałam kontynuować dzieło mojego męża i stworzyć 

międzynarodowe przedsiębiorstwo dbające o pracowników i klientów, 

a któregoś dnia oddać je w ręce naszych dzieci jako owoc naszego 

wspólnego życia” – mówi Prezes Zarządu Pilz. Pod koniec 2017 roku 

Renate Pilz przekazała zarządzanie córce Susanne Kunschert i 

synowi Thomasowi Pilzowi, obaj partnerzy zarządzający. Marka Pilz 

jest obecnie jedną z wiodących marek przemysłowych na świecie. 

 

Wiedza i zmysł innowacji 

Firma Pilz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wspólnie z 

nimi opracowuje nowe produkty. „Głównym zadaniem naszego działu 

badań i rozwoju jest tworzenie produktów, które spełniają 

oczekiwania klientów i rynku. Innowacyjność i bliskie relacje 

z klientami są nierozerwalnie związane i współzależne. Dlatego 

utrzymujemy ścisłą współpracę z naszymi klientami, a także 

z uczelniami wyższymi i organami zatwierdzającymi. Pozwala nam to 

wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i wyznaczać nowe 

standardy” – tłumaczy Thomas Pilz.  
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Innowacje te przyczyniły się do wyboru spółki w 2006 roku 

na jednego z reprezentantów „Kraju Idei” – inicjatywy niemieckiego 

rządu i Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu (BDI). 

Z kolei w 2009 roku firmie Pilz przyznano gwarancję jakości TOP 100. 

Tym samym znalazła się wśród stu najbardziej innowacyjnych małych 

i średnich przedsiębiorstw w Niemczech.  

 

W 2010 roku rząd federalny wyznaczył osobiście Susanne Kunschert 

do jednostki Research Alliance. Centralnego organu doradczego  

przy Ministrze Edukacji i Badań Naukowych kreującego strategię 

rozwoju nowoczesnych technologii,  który doradza rządowi 

federalnemu Niemiec. Firma Pilz odegrała w nim kluczową rolę 

w rozwoju Industry 4.0. 

 

Ochrona środowiska 

Bezpieczeństwo personelu i maszyn oraz ochrona środowiska 

naturalnego – to motto przyświecające firmie Pilz. Ale to nie wszystko 

– ważne jest również odpowiedzialne prowadzenie działalności. Tak 

więc temat ochrony środowiska jest mocno zakorzeniony w jej 

korporacyjnych celach: od projektowania produktów oszczędzających 

energię, poprzez ekologiczne projektowanie budynków, aż po 

uwzględniające wymagania środowiskowe praktyki zawodowe. 

Wpływ na środowisko naturalne widoczny jest na przykład poprzez 

rezygnację z ołowiowych stopów lutowniczych na rzecz lutu 

bezołowiowego, korzystanie z instalacji fotowoltaicznych czy 

minimalizowanie wykorzystania sztucznego oświetlenia w procesie 

produkcji. 

„Naszym celem jako ambasadorów bezpieczeństwa jest poprawa 

bezpieczeństwa personelu i maszyn na całym świecie” – stwierdza 

Susanne Kunschert, podsumowując misję firmy. „Dotyczy to również 

otoczenia, w którym mieszkamy i pracujemy”. 
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Oprócz siedziby w Ostfildern,  firma Pilz posiada 40 oddziałów na 

całym świecie, które prowadzą sprzedaż produktów i świadczą 

lokalnie usługi związane z bezpieczeństwem. W skali globalnej ponad 

2400 pracowników firmy stosuje w praktyce wiedzę na temat 

bezpiecznej automatyzacji, dążąc przy tym do trwałego 

wprowadzania jej na nowe rynki. 

 

 
Dane kontaktowe dla mediów: 

Martin Kurth    Sabine Karrer 
Prasa korporacyjna i techniczna  Prasa techniczna i korporacyjna 
Telefon: +49 711 3409-158  Telefon: +49 711 3409-7009 
Faks: +49 711 3409-9158             Faks: +49 711 3409-97009 
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de  Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de  
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Pilz w skrócie  

Przemysł 

Technologie automatyzacji, specjalizacja: bezpieczna automatyzacja 
 

Rok założenia spółki  

1948 
 
Zarząd 

Thomas Pilz (Partner Zarządzający),  
Susanne Kunschert (Partner Zarządzający) 
 
Personel 

Ponad 2400 pracowników na całym świecie 
 
Obrót (2017) 

338 milionów euro  
 
Spółki zależne i oddziały 

42 na całym świecie 
 
Norma jakości 

DIN EN ISO 9001:2000 
 
Produkty i systemy 

� Technologie czujników (zasuwy bezpieczeństwa i 
przełączniki, optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające, 
systemy ryglowania i kamery bezpieczeństwa) 

� Elektroniczne przekaźniki monitorujące 
� Przekaźniki bezpieczeństwa 
� Konfigurowalne i programowalne systemy sterowania 
� Przemysłowe systemy łączności (systemy bezpiecznej 

magistrali, ethernetowe i bezprzewodowe) 
� Sterowanie ruchem (systemy sterowania, serwowzmacniacze, 

silniki) 
� Terminale operatorskie i oprogramowanie do wizualizacji 
� Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne 
 
Usługi 

� Doradztwo 
� Projektowanie 
� Szkolenia 


