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Pressemeddelelse

Den australske ambassadør i Tyskland besøger
Pilz i Ostfildern – fokus på muligheder for
automatisering

Ostfildern, 15.03.2017 - Den 14.03.2017 informerede den

australske ambassadør i Tyskland Lynette Wood og den

australske generalkonsul Richard Leather sig hos

automatiseringsvirksomheden Pilz i Ostfildern om den

mellemstore virksomheds løsninger til fremtidens fabrik.

Samtalerne handlede derudover om værdiers betydning for, at

Industrie 4.0 lykkes.

  

Australiens økonomi domineres klart af servicesektoren med 60 til

65 procent af bruttonationalproduktet (BNP). Men regeringen leder

efter alternativer. Med succes. Ifølge en vurdering fra det tyske

udenrigsministerium spiller fremtidsbrancher som informations- og

kommunikationsteknologi samt bio-, nano- og medikoteknologi en

vigtigere og vigtigere rolle i Australien.

Udveksling af synspunkter om Industrie 4.0

For at få information om mulighederne for Industrie-4.0-projekter og

-løsninger for industrivirksomheder "down under" besøgte den

australske ambassadør i Tyskland, Lynette Wood,

automatiseringsspecialisten Pilz sammen med generalkonsul og

Senior Trade and Investment Commissioner Richard Leather.

Lynette Wood har været australsk ambassadør i Tyskland siden

september 2016. Som direktøren for Pilz Australia, Scott Moffat,

understregede, var ambassadøren personligt interesseret i, "at

udveksle synspunkter med Pilz om fremtidens produktion".
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Samtalen var optakten til et tættere samarbejde med Pilz. Der er

planlagt yderligere workshops, hvor de to parter vil tale om deres

erfaringer. "Samtalerne i dag var meget åbne og venlige. Det glæder

os, at den australske ambassadør ser Pilz som en vigtig partner i

forbindelse med fremtidssikringen af den australske

produktionssektor", understregede Susanne Kunschert, der som

direktør og medejer tog imod de fornemme gæster i domicilet i

Ostfildern.

"Værdier er fundamentet for Industrie 4.0"

På dagsordenen for besøget hos Pilz var der ud over en rundvisning

i virksomheden også foredrag og diskussionsrunder med Susanne

Kunschert samt lederen af området innovationsmanagement, Klaus

Stark. Lynette Wood og Richard Leather informerede sig om

virksomhedens aktuelle produkter og projekter i forbindelse med

Safety & Security i Industrie 4.0. Gæsterne var ifølge Kunschert

især imponerede af "vores Industrie-4.0-kompatible

automatiseringssystem PSS 4000, hvormed distribuerede anlæg

kan automatiseres sikkert og enkelt".

Kunschert understregede, at mennesket ikke må blive glemt i

diskussionerne om teknologier: "Industrie 4.0 er egentlig en

forandringsproces, hvor mennesket skal være i centrum. Netop

derfor er det så vigtigt, at virksomhederne har et værdifundament."

Side 2 of 4



Automatiseringsvirksomheden Pilz har siden 1998 været aktiv i

Australien med sit eget datterselskab. Ud over salg af produkter og

systemer tilbyder Pilz Australia deres regionale kunder en komplet

serviceydelsesportefølje med teknisk rådgivning, komplet

kundeprojektvejledning og undervisning fra fire forskellige

afdelinger. Kunderne kommer bl.a. fra nærings- og

nydelsesmiddelsektoren, minedrift, procesindustri og

energiproduktion. Pilz har skabt sig et navn i Australien som

"ambassadør for sikkerhed" i forbindelse med skabelse og

udformning af standarder inden for maskinsikkerhed.

  

Billedtekst:

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. : 181619
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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

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

Kontaktperson for journalister

Presseansvarlig
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