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Lehdistöviesti

Turva-automaatiota Kiinan teollisuuteen – Pilz
avaa tuotantolaitoksen Kiinaan

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Automaatioyhtiö Pilz on avannut tuotantolaitoksen Kiinan Jintaniin.

Ensimmäisessä Euroopan ulkopuolisessa tuotantolaitoksessa Pilz

valmistaa PNOZ-turvareleitä samojen laatustandardien mukaisesti.

Pilz voi siten palvella paremmin Kiinan kasvavia markkinoita ja

lujittaa asemaansa markkinoilla.

 

Kiinan tehtaassa on yli 9000 m2 tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja.

Rakentamisessa hyödynnetty uusinta tietoa tuotantotekniikasta,

ympäristösuojelusta ja energiatehokkuudesta. Jintanissa

valmistetaan Kiinan markkinoille PNOZ-turvareleitä samojen

laatustandardien, prosessien ja menetelmien mukaisesti ja samoilla

koneilla kuin eurooppalaisissa tuotantolaitoksissa. Turvareleitä

käytetään turvatoimintojen, kuten hätäpysäytyksen tai valopuomien

valvontaan koneiden äärellä työskentelevien ihmisten

suojaamiseksi. Pilzin PNOZ-turvarele oli ensimmäinen

tämäntyyppinen tuote maailmassa.

Ostfildernissa sijaitsevan päätehtaan lisäksi Pilz valmistaa tuotteita

myös Ranskan Betschdorfissa. Jintan sijaitsee Nankingin ja

Shanghain talouskeskusten välissä Jiangsun provinssissa.

Provinssi on maan aktiivisimpia talousalueita.
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Kiinan teollisuus muutoksen edessä

"Uusi tehdas on selkeä merkki Kiinan markkinoiden merkityksestä

meille ja koko automaatioalalle“, Pilz GmbH & Co. KG:n pääosakas

Thomas Pilz korostaa. Kiinan teollisuus on muutoksen edessä.

Kansantasavallan kahdennentoista 5-vuotisuunnitelman

seurauksena tuotantolaitoksissa ja koneenrakentamisen puolella

painopisteeksi on otettu automaatio ja turvallisuus laadun ja

tehokkuuden parantamiseksi. "Haluamme auttaa Kiinaa

saavuttamaan nämä tavoitteet“, Thomas Pilz sanoo.

Perhe avasi juhlallisin menoin yhtiön ensimmäisen Euroopan

ulkopuolella sijaitsevan tehtaan. Kaupungin ja Jiangsun provinssin

edustajien, kiinalaisten teollisuusyhdistysten ja asiakkaiden

läsnäollessa katkaistiin symbolisesti iloa, onnea ja hyvinvointia

merkitsevä punainen nauha.

 

Yhteystiedot

Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de
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Sabine Karrer

Ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-7009

Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Lehdistösuhteet

Itävalta

Puhelin: +43 1 7986263-13

Sähköposti: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Lehdistösuhteet

Sveitsi

Puhelin: +41 62 88979-33

Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 84182
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Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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