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Virksomhedsportræt 

 

 

 

Ambassadører for sikkerhed  

Komplette løsninger til sikker automatisering  

 

Hurtigere, mere fleksibelt, mere sikkert – med dette mål for øje 

udvikles maskiners og anlægs automatiseringsgrad i alle 

brancher. Det stiller nye krav til produktionssystemerne. Som 

komplet udbyder inden for sikker automatisering tilbyder 

virksomheden Pilz, hvis navn over hele verden står som 

synonym for menneskers, maskiners og miljøets sikkerhed, 

automatiseringsløsninger til alle industrier. 

 

Innovation var helt fra starten nøglen til succes. Virksomheden, der 

blev grundlagt i 1948 i Esslingen som glaspusteri inden for medicinsk-

tekniske apparater, udviklede sig i 60’erne til udbyder af elektroniske 

kontrol- og overvågningsenheder samt PLC’er. Siden dengang har 

den traditionsrige familievirksomhed igen og igen sat standarden 

inden for sikker automatisering: I 1968 med det første tohånds-

betjeningsrelæ og i 1987 med det første nødstoprelæ PNOZ (Pilz-

NOT-AUS-Zwangsgeführt) – et usædvanligt navn til et usædvanligt 

produkt. I løbet af kort tid avancerede PNOZ til at være verdens mest 

anvendte sikkerhedsrelæ. I 1997 fulgte det sikre og åbne bussystem 

SafetyBUS p til decentrale netværk til maskiner og anlæg. I 2002 fik 

brugerne med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti for 

første gang mulighed for at konfigurere de nødvendige 

sikkerhedsfunktioner på pc’en i stedet for som hidtil at udføre 

ledningsføringen manuelt. Blandt de øvrige innovationer er verdens 

første sikre kamerasystem SafetyEYE til tredimensionel 

områdeovervågning.  
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Komplet udbyder af løsninger til sikker automatisering 

Med udgangspunkt i kernekompetencen sikkerhed har virksomheden 

udviklet sig til den komplette udbyder af automatiseringsløsninger – 

sikkerhed og automatisering smelter intelligent sammen med 

hinanden. De mange års erfaring og den omfattende viden fra 

sikkerhedsteknikken overføres til kravene inden for generel styring af 

maskiner og anlæg. Kundens fordel: Skræddersyede 

automatiseringsløsninger fra en og samme producent.  

 

Automatiseringssystemet PSS 4000 til alle opgaver inden for 

automatisering, som blev lanceret på markedet i 2009, implementerer 

dette konkret. Automatiseringssystemet, som er Industrie-4.0-

kompatibelt, hjælper brugerne i udviklingsprocessen fra start til slut.  

 

Med til produktprogrammet hører også sensorteknologi, elektroniske 

overvågningsmoduler, sikkerhedsrelæer, konfigurerbare 

styringssystemer, systemer til industriel kommunikation, 

automatiseringsløsninger med Motion Control samt 

visualiseringsløsninger og betjeningsterminaler.  

 

Systemløsninger fra Pilz anvendes på alle områder inden for maskin- 

og anlægsbyggeri samt i bil-, levnedsmiddel- og træindustrien. 

Produkterne fra den førende teknologiske virksomhed sørger 

derudover for, at bagagetransportanlæg i lufthavne kører farefrit, 

teaterkulisser bevæger sig planmæssigt, og svæve- og rutsjebaner er 

sikkert undervejs. Systemløsninger fra Pilz garanterer ikke kun øget 

sikkerhed for mennesker og maskiner, men også en større 

rentabilitet, fordi produktionsforløbene kan udformes mere effektivt og 

stilstandstider undgås.  
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For Pilz er sikkerhed mere end et produkt. Derfor stiller virksomheden 

sine mange års knowhow til rådighed i form af et omfattende program 

af serviceydelser. Med sikkerhedsrådgivning og engineering tilbyder 

Pilz komplet og kompetent service – lige fra den sikkerhedstekniske 

kontrol af maskinparken over risikoanalysen til systemintegrationen 

og verificeringen hos kunden. Hertil kommer produktundervisning og 

kurser om emnet maskinsikkerhed. Sammen med TÜV NORD 

opbyggede Pilz i 2013 det internationale uddannelsesprogram 

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert og satte dermed for 

første gang standarden for en international, certificeret uddannelse 

inden for området maskinsikkerhed. 

 

Familievirksomhed – globalt anerkendt som varemærke 

Renate Pilz begyndte i virksomheden i 1975, efter at hendes mand 

Peter Pilz døde. ”Jeg ønskede at fortsætte min mands vision om at 

skabe en internationalt agerende virksomhed, som lever op til sit 

ansvar over for sine medarbejdere og kunder, og en gang videregive 

den som et fælles livsværk til vores børn”, siger 

bestyrelsesformanden hos Pilz. Ved udgangen af 2017 overlod 

Renate Pilz ledelsen til datter Susanne Kunschert og søn Thomas 

Pilz, begge administrerende partnere. Lige nu er varemærket Pilz 

blandt verdens førende industrivaremærker.  

 

I 2008 udvidede virksomheden sit hovedsæde: I hovedkvarteret i 

Ostfildern-Nellingen blev Peter Pilz Technologiezentrum, hvor 

udviklingsafdelingen ligger, indviet. Det eksisterende firmaareal i 

hovedkvarteret i Ostfildern ved Stuttgart blev tredoblet i 2011, og i 

2015 kunne Pilz indvie det nye produktions- og logistikcenter og 

dermed udvide hovedkvarteret til Pilz Campus. 

 

Knowhow og innovationsglæde 
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Produkter udvikles i virksomheden Pilz ofte sammen med eller på 

kundens vegne. ”Det har altid været den vigtigste opgave for vores 

forsknings- og udviklingsafdeling at udvikle kunde- og 

markedstilpassede produkter. Kundenærhed og nyskabende idéer 

hører sammen og er en betingelse for hinanden. Derfor arbejder vi 

tæt sammen med vores kunder samt universiteter og 

godkendelsesmyndigheder. På denne måde er det altid lykkedes for 

os at markedsføre nyskabende produkter og sætte nye standarder”, 

forklarer Thomas Pilz.  

 

I 2010 blev Susanne Kunschert personligt indkaldt til 

forskningsunionen af den tyske regering. I dette centrale 

innovationspolitiske rådgivningsudvalg under den tyske regering har 

Pilz haft en afgørende rolle i udarbejdningen af fremtidsprojektet 

Industrie 4.0. Pilz arbejder i organer som alliancen Industrie 4.0 under 

delstaten Baden-Württemberg, forskningsplatformen SmartFactory 

KL og forskningscampus’en Arena 2036 på at skabe fælles, praktisk 

anvendelige standarder for fremtidens industri – og altid set ud fra 

Safety og Security. 

 

Sikkerhed, også for miljøet 

Sikkerhed for mennesker, maskiner og miljø – et motto, som den 

komplette udbyder af sikker automatisering ikke kun ønsker at leve 

op til gennem produkter og løsninger, Pilz handler også selv derefter. 

Således er f.eks. emnet miljøbeskyttelse forankret i koncernens mål: 

Lige fra udviklingen af energibesparende produkter over økologisk 

udformning af bygninger til miljøbevidst arbejde. ”Som 

"ambassadører for sikkerhed" er det vores mål at forbedre 

menneskers og maskiners sikkerhed globalt”, sammenfatter Susanne 

Kunschert sin virksomheds opgave. ”Hertil hører også det miljø, som 

vi arbejder og lever i.” 
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Ud over hovedkvarteret i Ostfildern hjælper Pilz brugere over hele 

verden samt tilbyder salgs- og engineering-services lokalt med 42 

datterselskaber. På verdensplan arbejder over 2.500 medarbejdere 

for sikker automatisering, så den også kan vinde indpas på nye 

markeder. 

 

 
Kontaktpersoner for journalister: 

Martin Kurth    Sabine Karrer 
Erhvervs- og fagpresse   Fag- og Erhvervspresse 
Telefon: +49 711 3409-158  Telefon: +49 711 3409-7009 
Telefax: +49 711 3409-9158  Telefax: +49 711 3409-97009 
E-mail: m.kurth@pilz.de   E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de  
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Oversigt over Pilz  

Branche: Automatiseringsteknik;  

Kernekompetence sikker automatisering 

 

Etableringsår: 1948 

 

Ledelse: 

Thomas Pilz (direktør og medejer),  

Susanne Kunschert (direktør og medejer) 

 

Medarbejdere: Ca. 2.500 på verdensplan 

 

Omsætning (2021): 348,4 mio. euro  

 

Datterselskaber og afdelinger: 42 på verdensplan 

 

Kvalitetsstandard: DIN EN ISO 9001:2000 

 

Produkter / systemer 

➢ Konfigurerbare og programmerbare styringssystemer 

➢ Sikkerhedsrelæer 

➢ Sensorteknologi (sikkerhedsrigler og -afbrydere, lysgitre, sikre 

beskyttelsesdørs- og kamerasystemer) 

➢ Motion Control (styringssystemer, servoforstærkere, motorer) 

➢ Elektroniske overvågningsmoduler 

➢ Systemer til industriel kommunikation (sikre bus- og Ethernet-

systemer) 

➢ Visualiseringsløsninger og betjeningsterminaler 

➢ Kommando- og signalgivere 

 

Serviceydelser 

➢ Rådgivning 

➢ Udvikling 

➢ Kurser 


