
17.06.2015

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Tyskland

http://www.pilz.com

Pressemeddelelse

Sikker automatisering til den kinesiske industri –
Pilz åbner produktion i Kina

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Automatiseringsvirksomheden Pilz har åbnet et produktionssted i

kinesiske Jintan. Også på det første produktionssted uden for

Europa fremstiller familievirksomheden fra Baden-Württemberg

PNOZ-sikkerhedsrelæer i henhold til de kvalitetsstandarder, der

gælder overalt i virksomheden. Pilz kan således hurtigere levere til

det voksende kinesiske marked og konsolidere sin position her.

 

I alt er der over 9.000 kvm produktions-, kontor- og lagerareal til

rådighed på den kinesiske fabrik. Fabrikken er indrettet efter de

nyeste standarder inden for produktionsteknik, miljøbeskyttelse og

energieffektivitet. I Jintan fremstilles der PNOZ-sikkerhedsrelæer til

det kinesiske marked efter de samme kvalitetsstandarder, processer

og forløb og med de samme maskiner og anlæg som på de

europæiske produktionssteder. Sikkerhedsrelæer anvendes ved

hjælp af overvågning af sikkerhedsfunktioner som nødstop og

lysbomme på maskiner og anlæg til beskyttelse af mennesker.

Sikkerhedsrelæet PNOZ fra Pilz var verdens første produkt af

denne type.

Ud over fabrikken ved hovedkvarteret i Ostfildern (Tyskland)

producerer Pilz også i Betschdorf (Frankrig). Jintan ligger mellem de

økonomiske kerneområder Nanjing og Shanghai i provinsen

Jiangsu. Provinsen er en af landets økonomisk mest aktive

regioner.
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Kinesisk industri under forandring

Thomas Pilz, administrerende direktør og indehaver af Pilz GmbH &

Co. KG, understreger engagementet på følgende måde: "Den nye

fabrik er et klart signal om, hvilken særlig betydning det kinesiske

marked har for os og hele automatiseringsbranchen".

Produktionslandskabet i Kina er under forandring. Som et resultat af

Folkerepublikkens 12. 5 års-plan går udviklingen inden for de

producerende erhverv og maskinbyggeri i retning af automatisering

og sikkerhed for at øge kvaliteten og effektiviteten. "Vi ønsker at

bidrage til, at Kina kan nå disse mål", siger Thomas Pilz.

Familien Pilz åbnede virksomhedens første produktionssted uden

for Europa med en festlig ceremoni. Sammen med officielle

repræsentanter for byen og provinsen Jiangsu, kinesiske

industriforbund og kunder blev der som et symbol på glæde, lykke

og velstand klippet et rødt bånd.
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Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 84182
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Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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