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Lehdistöviesti

Päätoimipaikan laajennus Pilz Campukseksi -
Renate Pilz: "Arvot luovat tulevaisuuden.“ Peter
Pilz Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskus
avattu

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

Automaatioyritys avasi päätoimipaikassaan Ostfildernissä Peter Pilz

tuotanto- ja logistiikkakeskuksen. 13 500 m2 uudisrakennus maksoi

20 miljoonaa euroa ja on siten perheyrityksen historian suurin

yksittäinen investointi. Keskus kaksinkertaistaa Pilzin tuotantotilat ja

laajentaa samalla päätoimipaikan Pilz Campukseksi.

 

Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskus valmistui 16 kuukaudessa. 6

900 m2 tuotantotiloissa, noin 4000 m2 toimistotiloissa ja 2600 m2

aputiloissa työskentelee 390 työntekijää. Tuotannon ja logistiikan

lisäksi rakennuksessa toimivat myös kaikki muut tuotantoon liittyvät

osastot, kuten tuotantotekniikka, IT, laadunhallinta ja

hankintaosasto.

"Olemme erittäin iloisia siitä, että investoimme juuri

päätoimipaikkaamme ja jatkamme siten kasvuamme. Olemme

nimittäin juurtuneet syvälle tälle alueelle. Laajennamme

päätoimipaikkamme Pilz Campukseksi, jossa kaikki osastomme

työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme hyväksi. Kaikki

tämä on tärkeää perheyrityksemme menestymisen kannalta“,

Renate Pilz totesi juhlallisissa avajaisissa 200 vieraan edessä.

"Campus osoittaa, että arvot luovat tulevaisuuden“, Renate Pilz
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sanoi. "Luottamus, luotettavuus ja rohkeus tehdä innovaatioita ovat

tärkeitä menestystekijöitä.“ Virallisia avajaisia edelsi 26. syyskuuta

2015 järjestetty henkilökuntajuhla rakennuksen vihkiäisineen.

Uusimmassa tuotantolaitoksessa Pilz valmistaa kytkimiä, ohjauksia,

antureita ja käyttötekniikkaa turvallisuus- ja automaatiosovelluksiin.

Näitä käytetään tehdashalleissa puristimissa, työkalukoneissa ja

teollisuusroboteissa, rautatietekniikassa, rakennusautomaatiossa ja

köysiratojen ohjauksissa, esim. Rio de Janeiron sokeritoppavuorella

sekä huvipuistolaitteissa.

Muunneltava tehdas

Uudessa rakennuksessa Pilz panostaa ergonomiseen

työympäristöön ja joustavaan pohjaratkaisuun. Tuotannon

työympäristö optimoitiin jo suunnitteluvaiheessa

tuotantotekniikkaosaston ja tuotantotyöntekijöiden yhteistyöpajoissa.

Näin varmistettiin tehokkaat ja ergonomiset tuotantoprosessit.

Toimistoissa miellyttävä työympäristö varmistetaan ilmastoiduilla

huoneille, hyvällä akustiikalla ja melunvaimennuksella, läpinäkyvillä

huoneenjakajilla ja lattialämmityksellä.

Muiden campusalueen rakennusten tavoin tässäkin rakennuksessa

ekologisuudella on tärkeä rooli: maalämmitys, tehokas eristys sekä

lämmön talteenotto varmistavat korkean energiatehokkuuden ja

pienet CO2-päästöt.

Avoimissa, melkein pilarittomissa halleissa tuotantoprosessit

voidaan toteuttaa optimaalisesti ja joustavasti. Yksittäiset

tuotantoyksiköt on sijoitettu U-muotoon nopeiden tavara- ja

informaatiovirtojen varmistamiseksi.

Industrie 4.0: Pilz panostaa verkottumiseen
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Informaatiovirrat noudattavat Industrie 4.0 -periaatetta: Tuotanto on

verkottunut edeltäviin ja seuraaviin prosesseihin ja toimintoihin. Jo

entisessä tuotannossa käytettiin IT-tuettuja tuotantoprosesseja,

kuten älykäs RFID-tuettu työkappalekuljetin. Näitä hyödynnettiin

myös uudessa järjestelmässä ja niitä on nyt vaihe vaiheelta

täydennetty. Ostfildernissä Pilz optimoi tuotannon ohjauksen

konetietojen määrätietoisella keruulla ja työstöllä. Tämä vähentää

häiriöitä ja keskeytyksiä. Työdokumentit tallennetaan Pilz Pilveen,

jossa ne ovat reaaliaikaisesti käytettävissä myös mobiililaitteilla.

Uusia konkreettisia tapoja IT:n ja tuotannon yhdistämiseksi syntyy

"Pilz Ajatustehtaassa 4.0“: IT:n ja tuotantotekniikan asiantuntijat

kehittävät siellä resursseja Industrie 4.0:n toteutukseen.
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Yhteystiedot

Martin Kurth

Yritys- ja ammattilehdistö

Saksa

Puhelin: +49 711 3409-158

Sähköposti: m.kurth@pilz.de

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 85356

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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