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Mesaja týkla

Merkez ofisin Pilz Kampüsü'ne Dahil Edilmesi –
Renate Pilz: "Değerler geleceği şekillendirir."
Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi açıldı

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

Otomasyon şirketi Pilz, Ostfildern'deki merkez ofisinde Peter Pilz

Üretim ve Lojistik Merkezini açtı. Yeni bina, yaklaşık 13,500 m2

toplam alanı kapsıyor ve 20 milyon Euro ile bu aile şirketinin

tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğine sahip. Sonuç olarak Pilz

üretim alanını %50 oranında büyütmenin yanı sıra merkez ofisini de

Pilz Kampüsü'ne dahil ediyor.

 

Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi 16 ay içinde inşa edilmiştir.

6,900 m2 üretim alanı, yaklaşık 4,000 m2 ofis alanı ve 2,600 m2

yardımcı alanlar ile binada 390 personel çalışıyor. Üretim ve

Lojistiğin yanı sıra Üretim Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Kalite

Yönetimi ve Satın Alma da dahil olmak üzere üretimle ilgili tüm

departmanları aynı çatı altında topluyor.

1 Ekim'deki resmi açılışta 200 konuğa hitap eden Renate Pilz

şunları söyledi: "Merkez ofisimizde yatırım yapmaktan ve büyümeye

devam ediyor olmaktan dolayı son derece memnunuz. Birincisi bu

bölgede derin köklerimiz var. Ayrıca merkez ofisimizi, tüm

departmanların yakın işbirliği içinde ve müşterilerimizin avantajına

etkin bir şekilde faaliyet gösterecekleri Pilz Kampüsü'ne dahil

ediyoruz. Bu işbirliği, aile şirketimizin başarısı için önemlidir".

Renate Pilz şu hususu vurguladı: "Kampüs, değerlerin geleceği
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nasıl şekillendirdiğini gösterir". "Güven, güvenilirlik ve yenilik yapma

cesareti Pilz'de çok önemli başarı faktörleridir." Resmi açılış

öncesinde binanın resmi açılışını kutlamak amacıyla 26 Eylül 2015

tarihinde çalışanlara özel bir parti düzenlendi.

Pilz yeni üretim tesisinde emniyet ve otomasyon için röleler, kontrol

sistemleri, sensörler ve sürücü teknolojisi üretecektir. Bunlar üretim

alanları, presler, takım tezgahları ve endüstriyel robotların yanı sıra

ray teknolojisinde, otomasyonun oluşturulmasında veya Rio de

Janeiro Sugarloaf Dağı'nda veya Viyana Prater Parkı'nda hizmet

veren teleferiklere yönelik kontrol sistemlerinde de kullanılır.

Uyarlanabilir fabrika

Yeni binada Pilz, personel için ergonomik çalışma ortamına ve

esnek bir üretim düzenine çok büyük önem veriyor. Üretim

teknolojisi departmanını ve üretim personelini kapsayan

disiplinlerarası atölyeler, verimli ve ergonomik üretim süreçleri

oluşturarak tasarım aşamasında dahi üretim çalışma ortamının

opitimize edilmesine yardımcı olmuştur.. Ofislerde, klimalı odalarda

ses emicilerle zekice tasarlanmış akustik konsept, şeffaf oda

bölmeleri ve yerden ısıtma teknolojisi hoş bir çalışma ortamı

sunuyor.

Pilz Kampüsü'ndeki diğer binalarla ortak olarak ekolojiye burada da

büyük önem veriliyor: yüzeye yakın jeotermal enerji, yüksek verimli

bina yalıtımı ve ısı geri kazanımı yüksek enerji verimliliği ve düşük

CO2 emisyonlarıyla sonuçlanır.

Neredeyse hiç desteği olmayan mimari olarak açık planlı alan,

üretim süreçlerinin optimum esneklikle organize edilmesini sağlar.

Her bir üretim birimi, hızlı bir mal ve bilgi akışı sağlamak amacıyla u

şeklinde tasarlanmıştır.
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Industrie 4.0: Pilz bağlantı özelliğini destekliyor

Bu bilgi akışı, Pilz'de Dördüncü Sanayi Devriminin veya "Industrie

4.0"ın ayırt edici özelliğidir. Pilz'de üretim, yukarı akışlı ve aşağı

akışlı prosesler ve prosedürler ile entegre edilmiştir. Eski üretim

operasyonları, akıllı RFID destekli iş parçası taşıyıcısı gibi IT tabanlı

üretim proseslerini ön plana çıkarmaktaydı. Bu prosesler

benimsenmiştir ve artık yavaş yavaş tamamlanmaktadır.

Ostfildern'de Pilz, makine verilerini özellikle derleyerek ve işleyerek

üretim prosesi kontrolünü optimize etmektedir. Bu durum

aksaklıkları veya arıza sürelerini önlemektedir. Çalışma belgeleri,

her zaman güncel olması ve bu belgelerin mobil cihazlarda da

kullanılabilirliğinin sağlanması için Pilz cloud'da saklanacaktır. IT'nin

ve üretim tek bir noktada toplanmasına yönelik diğer kararlı

hamleler "Pilz Think Tank 4.0"da şekillenmektedir: Böylece

Dördüncü Sanayi Devriminin Pilz'de uygulanması için gereken

kaynaklar IT ve üretim teknolojisi uzmanlarına sunulmuş olur.
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İletişim

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-158

e-posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-7009

e-posta: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Basınla İlişkiler

Avusturya

Telefon: +43 1 7986263-13

E-Posta: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Basınla İlişkiler

İsviçre

Telefon: +41 62 88979-33

E-Posta: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 85356

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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