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Lehdistöviesti

Renate Pilz: "Turvallinen automaatio on
tulevaisuuden teollisuuden menestystekijä" -
Liittokansleri Merkel Pilzin vieraana Hannoverin
messuilla

, 13.04.2015 -

  

Hannoverin messujen 2015 avajaiskierroksella liittokansleri Angela

Merkel vieraili myös Pilz-automaatioyrityksen messuosastolla.

Seurueeseen kuului myös messujen kumppanuusmaan Intian

pääministeri Narendra Damodardas Modi. Pilzin hallituksen

puheenjohtaja Renate Pilz tervehti vieraita yhdessä Susanne

Kunschertin ja Thomas Pilzin kanssa, jotka ovat molemmat

perheyrityksen johtavia osakkaita. Renate Pilz esitteli

perheyrityksen ja sen maailmanlaajuista sitoutumista koneiden ja

laitosten turvalliseen automaatioon.

 

"Turvallisuuden lähettiläinä tavoitteenamme on varmistaa, että

ihmiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla maailmassa",

Renate Pilz toteaa. Erityisesti kehittyvissä teollisuusmaissa Pilz

haluaa yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa

luoda kulttuurin, jonka tavoitteena on ihmisen, koneen ja ympäristön

suojeleminen.

Teollisuuden tulevaisuutta luomassa

Renate Pilz kertoo miten suuri rooli automaatiotekniikalla on

Industrie 4.0:ssa, joka on Hannoverin messujen pääteema:

"Tulevaisuuden tehdas on verkostoitunut. Turvallisuudelle asetetaan

erityisiä vaatimuksia, kun ihmiset, koneet ja materiaalit
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kommunikoivat keskenään. Tämä koskee sekä työturvallisuutta että

tietosuojaa“, Renate Pilz sanoo. Kansleri iloitsi yrityksen

menestyksestä: "Sienet (Pilz=sieni) tunnetaan nopeasta

kasvustaan“, Angela Merkel sanoi pilke silmäkulmassa.

Turvallisuus on menestystekijä, perheyrityksen johtaja sanoi. Hän

korosti valtion, liittojen ja Pilzin sekä muiden teollisuusyritysten

sitoutumista tutkimusyhteenliittymään. Siellä Industrie 4.0 nostettiin

tulevaisuusprojektiksi. "Yhtiömme on iloinen siitä, että saamme olla

Industrie 4.0:ssä mukana alusta lähtien“, Pilz toteaa.

Teollisuus tarvitsee älykästä turvallisuutta

Pilz esittelee Hannoverin messuilla tulevaisuuden teollisuuden

teknologioita, mm. ohjauksia, antureita ja käyttöjä. Industrie-4.0-

valmiin PSS 4000 -automaatiojärjestelmän avulla Pilz esittelee

Hannoverissa miten verkostoituneita, hajautettuja koneita ja

laitoksia voidaan ohjata ja visualisoida. "Meillä on jo nyt vastaukset

näihin kysymyksiin", Renate Pilz kertoi vieraille.

Intia - tulevaisuuden markkina-alue

Kansleri oli erityisen kiinnostunut Pilzin toiminnasta messujen

kumppanuusmaassa Intiassa. "Iloitsemme siitä, että Intia on

tämänvuotisten messujen kumppanuusmaa," Renate Pilz sanoi.

Vientiyritykselle Intia on erittäin tärkeä markkina-alue. Automaatio

on Intian tulevan taloudellisen kehityksen avaintekijä, hän painottaa.

Pilz perusti Intiaan oman tytäryhtiön vuonna 2011. Pääkonttori on

Punessa ja Pilzillä on lisäksi paikalliset myyntikonttorit

Bangaloressa, Chennaissa ja Delhissä. Turvallisen automaation

komponenttien ja järjestelmien lisäksi Pilz tukee asiakkaita

kattavalla palveluvalikoimalla mm. tarjoamalla neuvontaa,

suunnittelupalveluja ja koulutuksia.
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Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 83828

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

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

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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