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Persbericht

Veilige automatisering voor de Chinese industrie
– Pilz opent productiefaciliteit in China

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Het automatiseringsbedrijf Pilz heeft in het Chinese Jintan een

productiefaciliteit geopend. Ook in deze eerste productiefaciliteit

buiten Europa produceert het familiebedrijf uit de deelstaat Baden-

Württemberg veiligheidsrelais PNOZ volgens zijn kwaliteitsnormen.

Zo kan Pilz de groeiende Chinese markt sneller bedienen en zijn

positie op de Chinese markt verstevigen.

 

In de Chinese fabriek is in totaal meer dan 9.000 m2 productie-,

kantoor- en opslagruimte beschikbaar. Deze fabriek is gebouwd

volgens de nieuwste inzichten op het gebied van productietechniek,

milieubescherming en energie-efficiëntie. In Jintan worden

veiligheidsrelais PNOZ voor de Chinese markt volgens dezelfde

kwaliteitsnormen en processen en met dezelfde machines en

installaties als in de Europese productievestigingen geproduceerd.

Veiligheidsrelais beschermen mensen op machines en installaties

door de bewaking van veiligheidsfuncties zoals noodstop of

lichtschermen. Het veiligheidsrelais PNOZ van Pilz was 's werelds

eerste product van dit type.

Behalve in de fabriek bij het hoofdkantoor in Ostfildern (Duitsland)

produceert Pilz ook in Betschdorf (Frankrijk). Jintan ligt tussen de

economische centra Nanjing en Shanghai in de provincie Jiangsu.

Deze provincie is een van de economisch meest actieve regio's van

het land.
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Chinese industrie verandert

“De nieuwe fabriek maakt duidelijk welke bijzondere betekenis de

Chinese markt voor ons en de hele automatiseringsbranche heeft“,

onderstreept Thomas Pilz, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co.

KG, het engagement. Het productielandschap in China is aan het

veranderen. Als gevolg van het twaalfde vijfjarenplan van China

gaat de trend in de productiesector en in de machinebouw richting

automatisering en veiligheid om de kwaliteit en efficiëntie te

verhogen. “Wij willen eraan bijdragen dat China deze doelen kan

bereiken“, aldus Thomas Pilz.

De familie Pilz opende met een feestelijke ceremonie de eerste

productiefaciliteit van het bedrijf buiten Europa. In het bijzijn van

officiële vertegenwoordigers van de stad, de provincie Jiangsu en

Chinese brancheorganisaties en onder toeziend oog van klanten

werd er symbolisch een rood lint, als teken van vreugde, geluk en

welvaart, doorgeknipt.

 

Contact

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de
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Sabine Karrer

Vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Persrelaties

Oostenrijk

Telefoon: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Persrelaties

Zwitserland

Telefoon: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 84182
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

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

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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