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Mensagem jornalística

Automação segura para a indústria chinesa – a
Pilz inaugura produção na China

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

A empresa de automação Pilz inaugurou uma unidade fabril na

cidade chinesa de Jintan. Também na primeira unidade fabril fora

da Europa, a empresa familiar de Baden-Württemberg fabrica relés

de segurança PNOZ de acordo com os seus padrões de qualidade

em toda a empresa. Assim, a Pilz pode fornecer mais rapidamente

ao mercado chinês em crescimento e firmar ali a sua posição.

 

Ao todo, estão disponíveis, na fábrica chinesa, mais de 9.000 m2

de área de produção, de escritórios e de almoxarifado. A fábrica foi

construída de acordo com os mais recentes conhecimentos da

tecnologia de produção, da proteção do meio ambiente e da

eficiência energética. Em Jintan são produzidos relés de segurança

PNOZ para o mercado chinês de acordo com os mesmos padrões

de qualidade, processos e procedimentos e com as mesmas

máquinas e instalações como nas unidades fabris europeias. Relés

de segurança servem para monitorar funções de segurança, tais

como paradas de emergência ou barreiras de luz, protegendo

pessoas em máquinas e instalações. O relé de segurança PNOZ foi

o primeiro produto desse tipo no mundo inteiro.

Além da fábrica em Ostfildern (Alemanha), a Pilz também produz

em Betschdorf (França). Jintan está localizada entre os centros

econômicos de Nanjing e Xangai, na Província de Jiangsu. A

província é uma das áreas economicamente mais ativas do país.
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Indústria chinesa em transformação

"A nova fábrica imprime uma marca bem nítida, que tem uma

importância muito especial para o mercado chinês, para nós e para

todo o ramo de automação", salienta Thomas Pilz, sócio-diretor da

Pilz GmbH & Co. KG. O panorama produtivo da China está em

transformação. Como resultado do 12º planejamento de 5 anos da

República Popular, a tendência na manufatura produtiva e na

fabricação de máquinas vai em direção à automação e segurança,

visando aumentar a qualidade e o desempenho. "Queremos

contribuir para que a China possa atingir essas metas", afirma

Thomas Pilz.

Com uma cerimônia festiva, a família Pilz inaugurou a primeira

unidade fabril da empresa fora da Europa. Juntamente com

representantes do governo da cidade e da província de Jiangsu,

associações industriais chinesas e clientes, foi cortada

simbolicamente uma fita vermelha como sinal de alegria, sorte e

bem-estar.

 

Contato

Martin Kurth

Imprensa corporativa e especializada

Alemanha

Telefone: +49 711 3409-158

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

Imprensa especializada

Alemanha

Telefone: +49 711 3409-7009

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

Stephan Marban

Relações públicas

Áustria

Telefone: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Relações públicas

Suíça

Telefone: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 84182
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A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/105464160362974979416/posts

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

Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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