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Säker automation för den kinesiska industrin –
Pilz inleder produktion i Kina

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Automationsföretaget Pilz har invigt tillverkningen i kinesiska Jintan.

Även på den första produktionsanläggningen utanför Europa

tillverkar familjeföretaget från Baden-Württemberg

säkerhetsreläerna PNOZ enligt de kvalitetsstandarder som gäller i

hela företaget. På så sätt kan Pilz snabbare förse den växande

kinesiska marknaden med produkter och stärka sin position där.

 

Totalt finns mer än 9 000 m² produktions-, kontors- och lageryta i

den kinesiska fabriken. Fabriken är byggd enligt de senaste

metoderna inom produktionsteknik, miljöskydd och energieffektivitet.

I Jintan tillverkas säkerhetsreläerna PNOZ för den kinesiska

marknaden enligt samma kvalitetsstandarder, processer och

tillvägagångssätt och med samma maskiner och anläggningar som i

de europeiska produktionsanläggningarna. Säkerhetsreläer

används för övervakning av säkerhetsfunktioner som nödstopp eller

ljusbommar för att skydda människor vid maskiner och

anläggningar. Säkerhetsreläet PNOZ från Pilz var den första

produkten av sitt slag i världen.

Förutom i fabriken vid huvudkontoret i Ostfildern (Tyskland) har Pilz

även tillverkning i Betschdorf (Frankrike). Jintan ligger mellan de

ekonomiska centren Nanjing och Shanghai i provinsen Jiangsu.

Provinsen är en av de ekonomiskt mest aktiva regionerna i landet.
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Kinesisk industri i förändring

”Den nya fabriken är ett tydligt tecken på vilken stor betydelse den

kinesiska marknaden har för oss och för hela

automationsbranschen”, beskriver Thomas Pilz, ledare och delägare

i Pilz GmbH & Co. KG, engagemanget. Produktionslandskapet i

Kina genomgår en förändring. Som ett resultat av folkrepublikens

tolfte femårsplan går trenden i tillverkningsindustrin och inom

maskinkonstruktion mot automation och säkerhet för att höja

kvaliteten och effektiviteten. ”Vi vill bidra till att Kina kan nå dessa

mål”, säger Thomas Pilz.

Med en högtidlig ceremoni invigde familjen Pilz den första

tillverkningsanläggningen utanför Europa. Tillsammans med

officiella representanter för staden och provinsen Jiangsu, kinesiska

industriförbund och kunder klipptes symboliskt ett rött band som

tecken på glädje, lycka och framgång.

 

Kontakt

Martin Kurth

Företags- och fackpress

Tyskland

Telefon: +49 711 3409-158

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

Fackpress

Tyskland

Telefon: +49 711 3409-7009

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

Stephan Marban

Presskontakter

Österrike

Telefon: +43 1 7986263-13

E-post: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Presskontakter

Schweiz

Telefon: +41 62 88979-33

E-post: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 84182

Sida 3 av 4



Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://plus.google.com/100679694730176283334/about

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

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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