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Komunikat prasowy

Bezpieczna automatyzacja na potrzeby przemysłu
chińskiego – firma Pilz otwiera w Chinach swój
zakład produkcyjny.

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Firma Pilz, produkująca rozwiązania automatyzacji, otworzyła zakład

produkcyjny w chińskim mieście Jintan. W swoim pierwszym poza

Europą zakładzie produkcyjnym produkować będzie przekaźniki

bezpieczeństwa PNOZ spełniające najwyższe standardy jakości.

Dzięki temu firma Pilz będzie mogła sprawniej zaopatrywać

rozwijający się rynek chiński i umacniać na nim swoją pozycję.

 

Zakład produkcyjny w Chinach zajmuje ogółem ponad 9000 m2

powierzchni produkcyjnej, biurowej i magazynowej. Zakład został

zbudowany według najnowszych standardów w zakresie technologii

produkcji, ochrony środowiska i wydajności energetycznej.

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ produkowane będą w Jintan na

rynek chiński zgodnie z tymi samymi standardami jakości,

procesami i procedurami, które obowiązują w europejskich

zakładach produkcyjnych, a także z użyciem takich samych maszyn

i tej samej technologii. Przekaźniki bezpieczeństwa chronią

operatorów obsługujących instalacje i maszyny poprzez

monitorowanie takich funkcji bezpieczeństwa jak wyłączniki

awaryjne czy kurtyny świetlne. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ

firmy Pilz był pierwszym produktem tego typu. 

Oprócz zakładu produkcyjnego w Ostfildern (Niemcy) Pilz rozwija

również produkcję w Betschdorf (Francja). Jintan leży w prowincji
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Jiangsu, pomiędzy dwoma centrami gospodarczymi: Nankinem

i Szanghajem. Prowincja ta jest jednym z najbardziej aktywnych pod

względem gospodarczym regionów kraju. 

„Nowy zakład to wyraźny sygnał, że rynek chiński jest szczególnie

istotny zarówno dla nas, jak i dla całego sektora automatyzacji”,

mówi Thomas Pilz, Partner Zarządzający w Pilz GmbH & Co. KG,

podkreślając zaangażowanie firmy. Na rynku produkcyjnym

w Chinach następują zmiany. W wyniku zrealizowanego w Chińskiej

Republice Ludowej dwunastego 5-letniego planu gospodarczego

obowiązującym kierunkiem w przemyśle wytwórczym i w technice

jest automatyzacja i bezpieczeństwo, co ma służyć podwyższeniu

jakości i wydajności. „Chcemy pomóc Chinom w osiągnięciu tych

ważnych celów”, mówi Thomas Pilz. 

Podczas oficjalnej ceremonii rodzina Pilz otworzyła pierwszy poza

Europą zakład produkcyjny. Na znak radości, szczęścia

i pomyślności symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi dokonali

właściciele firmy wraz z oficjalnymi przedstawicielami miasta

i prowincji Jiangsu, przedstawicielami chińskich stowarzyszeń

przemysłowych oraz klientami.

 

 
 

Teksty i zdjęcia dostępne są również do pobrania na stronie

www.pilz.com. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do odpowiedniej

strony w naszym centrum prasowym , wpisz kod web w

wyszukiwarce na stronie głównej.: 84182
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Pilz w mediach społecznościowych

Na naszych profilach w portalach społecznościowych dostępne są

informacje na temat firmy i jej pracowników oraz najświeższe

informacje o aktualnych zdobyczach technologii automatyzacji.

https://www.facebook.com/PilzPl/

https://twitter.com/Pilz_INT

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

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

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

Dane kontaktowe dla mediów

PR
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