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Persbericht

Uitbreiding hoofdvestiging met de Pilz-campus -
Renate Pilz: "Waarden creëren toekomst." Peter
Pilz productie- en logistiek centrum geopend

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

Het automatiseringsbedrijf Pilz heeft bij de hoofdvestiging in

Ostfildern het Peter Pilz productie- en logistiek centrum geopend.

De nieuwbouw met een totaal oppervlak van zo'n 13.500 m2 is met

20 miljoen euro de grootste afzonderlijke investering in de

geschiedenis van het familiebedrijf. Hiermee vergroot het bedrijf niet

alleen zijn productieoppervlak met 50 procent, maar breidt het zijn

hoofdvestiging ook uit met de Pilz-campus.

 

Het Peter Pilz productie- en logistiek centrum is binnen 16 maanden

gebouwd. Met een productieoppervlak van 6.900 m2, zo'n 4.000 m2

aan kantooroppervlak en 2.600 m2 aan aanvullende oppervlakken

biedt het gebouw ruimte aan 390 medewerkers. In dit gebouw zijn

behalve de productie en de logistiek ook alle productiegerelateerde

afdelingen, waaronder Productietechniek, Informatietechnologie,

Kwaliteitsmanagement en Inkoop onder één dak gevestigd.

"Wij zijn erg blij dat wij juist hier in de hoofdvestiging investeren en

zo onze groei kunnen voortzetten. Enerzijds omdat wij diep in de

regio geworteld zijn. Anderzijds breiden wij de hoofdvestiging uit

met de Pilz-campus, waar alle afdelingen nauw en goed voor onze

klanten samenwerken. Deze samenwerking is belangrijk voor het

succes van ons familiebedrijf", aldus Renate Pilz naar aanleiding

van de feestelijke opening ten overstaan van zo'n 200 gasten.
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"De campus maakt duidelijk dat waarden toekomst creëren",

benadrukte Renate Pilz. "Vertrouwen, betrouwbaarheid en de moed

tot innovatie zijn belangrijke succesfactoren bij Pilz." Vooraf aan de

officiële opening vond op 26 september 2015 middels de inwijding

van het gebouw een feest voor de medewerkers plaats.

In de nieuwe productiefaciliteit produceert Pilz relais, besturingen,

sensoren en aandrijftechniek voor veiligheid en automatisering.

Deze worden niet alleen in fabriekshallen, bijvoorbeeld bij persen,

gereedschapsmachines en industrierobots toegepast, maar ook in

de spoorwegtechniek, voor de automatisering van gebouwen en

voor het besturen van kabelbanen, bijvoorbeeld de baan naar de

Suikerbroodberg in Rio de Janeiro en bij kermisattracties in het

Prater in Wenen.

Flexibele fabriek

In het nieuwe gebouw hecht Pilz grote waarde aan een

ergonomische werkomgeving voor de medewerkers en een flexibele

productie-layout. De werkomgeving op het gebied van de productie

is daarom reeds tijdens de planningsfase in interdisciplinaire

workshops met de afdeling Productietechniek en de

productiemedewerkers geoptimaliseerd om efficiënte en

ergonomische productieprocessen te realiseren. In de kantoren

zorgen geklimatiseerde ruimten, een uitgekiend akoestisch concept

met geluiddempers alsmede ruimteverdelers met een transparante

structuur en vloerverwarming voor een prettig werkklimaat.

Ook de ecologie speelt, net als bij de andere gebouwen op de Pilz-

campus, een belangrijke rol: geothermie nabij de oppervlakte, een

uiterst efficiënte gebouwisolatie en warmteterugwinning betekenen

een hoge energie-efficiëntie en een geringe CO2-uitstoot.
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In de architectonisch open ontworpen, vrijwel kolomvrije hal kunnen

de productieprocessen optimaal en flexibel worden gerealiseerd. De

afzonderlijke productie-eenheden staan opgesteld in een U-vorm

om zo een snelle stroom van producten en informatie te

waarborgen.

Industrie 4.0: Pilz kiest voor koppeling

Deze informatiestroom staat bij Pilz in het teken van Industrie 4.0:

bij Pilz is de productie gekoppeld aan de voorafgaande en latere

processen. Reeds bij de productie tot nu toe werden IT-

ondersteunde productieprocessen zoals een intelligente, RFID-

ondersteunde werkstukdrager toegepast. Deze zijn overgenomen

en worden nu stap voor stap aangevuld. In Ostfildern optimaliseert

Pilz middels een gerichte verzameling en verwerking van

machinegegevens de productiebesturing. Hierdoor worden

storingen en stilstandstijden voorkomen. Werkdocumenten worden

voortaan in een Pilz-cloud opgeslagen, zodat deze ook altijd actueel

en in real time op mobiele eindapparatuur beschikbaar zijn. Verdere

concrete aanzetten voor de koppeling van IT en productie ontstaan

in de "Pilz Denkfabrik 4.0": experts op het gebied van IT en

productietechniek hebben hier de beschikking over ressources voor

het realiseren van Industrie 4.0 bij Pilz.
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Contact

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

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
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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.: 85356

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/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

https://plus.google.com/116070036907282205115/posts

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

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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