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Çin endüstrisi için emniyet otomasyonu - Pilz
Çin'de üretim sahası açıyor

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Otomasyon şirketi Pilz Çin'in Jintan şehrinde bir üretim sahası açtı.

Baden-Württemberg'li aile şirketi Avrupa'nın dışındaki ilk üretim

sahası ile şirket-genelindeki kalite standartlarında PNOZ emniyet

röleleri üretecek. Sonuç olarak, Pilz büyümekte olan Çin piyasasına

daha hızlı ürün tedarik edebilecek ve buradaki konumunu

sağlamlaştıracak.
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Çin'deki fabrika toplamda 9,000 m2'den fazla üretim, ofis ve

depolama alanını kapsar. Fabrika üretim teknolojisi, çevre koruma

ve enerji verimliliğindeki en son bilgilerle uyumlu şekilde inşa

edilmiştir. Çin piyasası için PNOZ emniyet röleleri aynı kalite

standartlarına, işlemlere ve prosedürlere uyularak ve Avrupa üretim

sahalarında bulunan aynı tesis ve makineler kullanılarak Jintan'da

üretilecektir. Emniyet röleleri acil duruş veya ışık huzmesi cihazları

gibi emniyet fonksiyonlarını denetleyerek operatör ve makinelerin

korunmasını sağlar. Pilz'in PNOZ emniyet rölesi dünyadaki bu tip bir

ürünün ilk örneğiydi.

Şirketin Ostfildern'deki (Almanya) merkez ofisine ek olarak, Pilz

aynu zamanda Betschdorf'ta (Fransa) da üretim yapmaktadır.

Jintan, Nanjing ve Şanghay ekonomi merkezlerinin arasında kalan

Jiangsu eyaletinde bulunmaktadır. Bu eyalet ülkenin ekonomik

açıdan en aktif bölgelerindendir.

"Yeni fabrika Çin piyasasının bizim için ve tüm otomasyon sektörü

için özellikle önem teşkil ettiğine dair net bir sinyal veriyor," diyor Pilz

GmbH & Co. KG Yönetici Ortağı Thomas Pilz, şirketin kararlılığının

altını çizerek. Çin'deki üretim manzarası değişiyor. Halk

Cumhuriyeti'nin 12. 5 yıllık planının sonucu olarak, üretim

endüstrileri ve mühendisliğindeki eğilim, kalite ve verimliliği arttırmak

amacıyla otomasyon ve emniyet yönündedir. "Çin'e bu hedeflere

ulaşmasında yardımcı olmak istiyoruz," diyor Thomas Pilz.

Pilz ailesi şirketin ilk üretim sahasını Avrupa'nın dışında resmi bir

törenle açtı. Şehrin ve Jiangsu Eyaleti'nin resmi temsilcileri, Çin'in

sanayi dernekleri ve müşterileriyle birlikte, neşe, mutluluk ve refah

işareti olarak sembolik kırmızı bir kurdele kesildi.
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You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 84182

Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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