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Pressemeddelelse

Renate Pilz: "Sikker automatisering er et
succeskriterium for fremtidens industri" –
forbundskansler Merkel besøger Pilz på
Hannover-messen

, 13.04.2015 -

  

I forbindelse med sin åbningsrundtur på Hannover-messen 2015

besøgte forbundskansler dr. Angela Merkel messestanden for

automatiseringsvirksomheden Pilz. Hun blev bl.a. ledsaget af

Narendra Damodardas Modi, premierminister for republikken Indien,

messens partnerland i år. Renate Pilz, bestyrelsesformand, modtog

gæsterne sammen med datteren Susanne Kunschert og sønnen

Thomas Pilz, der begge er direktører i og medejere af

familievirksomheden. Seniorchefen præsenterede

familievirksomheden samt dens globale engagement inden for

sikker automatisering af maskiner og anlæg.

 

"Som ambassadør for sikkerhed tilstræber vi, at mennesker overalt

på kloden kan arbejde risikofrit", fremhævede Renate Pilz. Pilz

ønsker især i fremadstræbende industrinationer sammen med

virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige organer at skabe

en kultur, der har som erklæret mål at beskytte mennesker,

maskiner og miljø.

Vær med til at forme fremtidens industri

Renate Pilz forklarede også, hvilken stor rolle sikker

automatiseringsteknik spiller for Industrie 4.0, hovedtemaet for

Hannover-messen: "Fremtidens produktion er forbundet i netværk.
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Når mennesker, maskiner og materialer kommunikerer med

hinanden, stilles der særlige krav til sikkerheden. Og det gælder

både sikkerheden på arbejdspladsen og datasikkerheden",

forklarede Renate Pilz. Kansleren glædede sig over den

mellemstore virksomheds succes: "Svampe (Pilze) er jo kendt for

deres hurtige vækst", bemærkede Angela Merkel med et blink i øjet.

Sikkerhed er ifølge familievirksomhedens seniorchef en

succeskritisk faktor. Hun fremhævede det fælles engagement hos

regering, foreninger og Pilz samt andre industrivirksomheder i

forskningsfællesskabet. Her blev Industrie 4.0 grundlagt som

fremtidsprojekt. "Vores virksomhed er taknemmelig for, at vi fik lov til

at medvirke i udformningen af emnet Industrie 4.0", sagde Pilz.

Industrien har brug for intelligent sikkerhed

På Hannover-messen præsenterer Pilz teknologier til "fremtidens

industri", herunder styringer, sensorer og drev. Ud fra det Industrie-

4.0-kompatible automatiseringssystem PSS 4000 viser Pilz i

Hannover, hvordan decentrale maskiner og anlæg i netværk kan

styres og visualiseres brugervenligt. "Vi kan allerede i dag besvare

disse spørgsmål", kunne Renate Pilz fortælle gæsterne.

Fremtidsmarkedet Indien

Kansleren viste særlig interesse for engagementet fra Pilz i messe-

partnerlandet Indien. "Vi er glade for, at Indien i år er messens

partnerland", sagde Renate Pilz. Landet er et meget vigtigt marked

for Pilz, som er en eksportorienteret virksomhed. Automatisering er

nemlig en af nøglerne til Indiens fortsatte økonomiske udvikling,

fremhævede bestyrelsesformanden. Her grundlagde Pilz sit eget

datterselskab i 2011. Hovedkontoret ligger i Pune, og Pilz har

regionale salgskontorer i Bangalore, Chennai og Delhi. Ud over

komponenter og systemer til sikker automatisering hjælper Pilz også
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kunderne, heriblandt tyske globale spillere og indiske virksomheder,

med et omfattende program af serviceydelser, der består af

rådgivning, engineering og kurser.
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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. : 83828

Pilz på de sociale netværk

Via vores kanaler på de sociale medier giver vi dig

baggrundsinformation om virksomheden og medarbejderne hos Pilz,

og vi fortæller om den aktuelle udvikling inden for

automatiseringsteknologi.

http://www.facebook.com/pages/Pilz-DK/342707639425

https://twitter.com/PilzDK

http://www.youtube.com/pilzDK

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

http://www.linkedin.com/company/pilz-skandinavien

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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