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Komunikat prasowy

Rozbudowa siedziby o Kampus Pilz – Renate Pilz:
„Wymierne wartości budują przyszłość”. Otwarcie
Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

Firma Pilz otworzyła w swojej siedzibie w Ostfildern Centrum

produkcji i logistyki imienia Petera Pilz’a. Całkowita powierzchnia

nowego budynku wynosi 13 500 m2; jest to największa pojedyncza

inwestycja w historii rodzinnej firmy Pilz; jej wartość opiewa na 20

milionów euro. W rezultacie firma Pilz nie tylko powiększyła o

połowę swój obszar produkcyjny, lecz również rozbudowała siedzibę

w Ostfildern.

 

Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza zostało

wybudowane w ciągu 16 miesięcy. Nowy budynek obejmuje strefę

produkcyjną o powierzchni 6900 m2 , około 4000 m2 powierzchni

biurowej i 2600 m2 powierzchni dodatkowej, jest miejscem pracy

390 osób. Oprócz produkcji i logistyki, będzie on również mieścić

pod jednym dachem działy związane z produkcją: w tym dział

technologii produkcji, technologii informacyjnej, zarządzania

jakością oraz dział zakupów. 

„Odczuwamy ogromną satysfakcję z faktu, że możemy

zainwestować we własną siedzibę i dzięki temu kontynuować nasz

rozwój. Cieszy nas to przede wszystkim dlatego, że z tego regionu

wywodzą się nasze korzenie. A także ze względu na rozbudowę

Kampusu Pilz, w którym wszystkie działy ściśle i efektywnie

współpracują ze sobą z wymierną korzyścią dla naszych klientów.
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Taka współpraca jest bardzo ważna dla sukcesu naszej rodzinnej

firmy”, powiedziała Renate Pilz na uroczystym otwarciu nowego

obiektu w obecności ponad 200 gości. 

„Obiekt ten wyraźnie uświadamia nam, w jaki sposób wartości mogą

tworzyć pomyślną przyszłość”, podkreśliła Renate Pilz. „Zaufanie,

niezawodność i odwaga wprowadzania innowacji są głównymi

czynnikami sukcesu firmy Pilz”. Oficjalne otwarcie zostało

poprzedzone przyjęciem dla pracowników w dniu 26 września 2015,

które uświetniło uroczystą inaugurację budynku. 

W nowym zakładzie produkcyjnym produkowane będą przekaźniki

bezpieczeństwa, systemy sterowania, czujniki bezpieczeństwa oraz

napędy. Znajdują one zastosowanie nie tylko w zakładach

produkcyjnych, prasach, narzędziach zmechanizowanych czy

robotach przemysłowych, ale również w technologii kolejowej, w

automatyzacji budynków czy systemach sterowania kolejkami

linowymi. Przykładem są kolejki w wesołych miasteczkach, na

przykład w wiedeńskim Parku Prater, czy też kolejka prowadząca na

Sugarloaf Mountain w Rio de Janeiro. 

Fabryka z możliwością adaptacji

W nowym budynku firma Pilz przywiązuje szczególne znaczenie do

ergonomicznego środowiska pracy personelu i do elastycznego

rozplanowania produkcji. Warsztaty, w których uczestniczyli

pracownicy działu technologii produkcji oraz personel produkcyjny,

pozwoliły zoptymalizować środowisko robocze już na etapie

projektowania, co wpłynie na efektywność i ergonomię procesów

produkcyjnych. Klimatyzowane pomieszczenia biurowe, oryginalna

koncepcja akustyki z pochłaniaczami dźwięku, jak również

przezroczyste ściany pomiędzy pomieszczeniami, a także

ogrzewanie podłogowe tworzą przyjemną atmosferę roboczą. 
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Podobnie jak w innych budynkach na terenie Kampusu Pilz, również

tutaj technologia pełni kluczową rolę: energia geotermalna, wysoce

skuteczna izolacja budynków i odzysk ciepła zapewniają wysoką

efektywność energetyczną i niski poziom emisji CO2. 

Hala o otwartej architekturze umożliwia planowanie procesów

produkcyjnych z optymalną elastycznością. Indywidualne jednostki

produkcyjne są zorganizowane w formie podkowy w celu

zapewnienia szybkiego przepływu towarów i informacji. 

Industrie 4.0: Firma Pilz wyznaje filozofię powszechnego

łączenia

Ten przepływ informacji stanowi motto czwartej rewolucji

przemysłowej czyli „Industrie 4.0”. Produkcja w firmie Pilz jest

połączona z poprzedzającymi oraz następującymi po niej procesami

i procedurami. Już starsze operacje produkcyjne oparte były na

procesach stosujących technologię informacyjną, takich jak

inteligentne przenośniki części roboczych wykorzystujące

technologię RFID. Procesy te zostały zaadaptowane i są

sukcesywnie uzupełniane. W Ostfildern firma Pilz optymalizuje

sterowanie procesami produkcyjnymi poprzez odpowiednie

zestawianie i przetwarzanie danych z maszyn. Pozwala to

skutecznie minimalizować przerwy i przestoje w pracy.

Dokumentacja robocza będzie w przyszłości przechowywana w

chmurze Pilz, co zapewni jej ciągłą aktualność i dostępność z

urządzeń mobilnych. Inne zdecydowane dążenia mające na celu

wprowadzenie technologii informacyjnej i zbliżanie się do

docelowych rozwiązań produkcyjnych realizowane są w ramach

„Pilz Think Tank 4.0”, Co oznacza, że zasoby wymagane do

wdrożenia w firmie Pilz, w ramach czwartej rewolucji przemysłowej

zostaną udostępnione specjalistom z dziedziny technologii
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informacyjnej i produkcji.

 

 

Kontakt:

Martin Kurth

Prasa korporacyjna i techniczna

Niemcy

Telefon: +49 711 3409-158

Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Prasa techniczna

Niemcy

Telefon: +49 711 3409-7009

Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Kontakt z mediami

Austria

Telefon: +43 1 7986263-13

Adres e-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Kontakt z mediami

Szwajcaria

Telefon: +41 62 88979-33

Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 85356

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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