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Australian Saksan suurlähettiläs vierailee Pilzissä
Ostfildernissä - Painopisteenä automaation
mahdollisuudet

Ostfildern, 15.03.2017 - Australian Saksan suurlähettiläs Lynette

Wood ja pääkonsuli Richard Leather vierailivat Pilzissä

14.03.2017 tutustumassa Pilzin ratkaisuihin tulevaisuuden

tehdasta varten. Keskusteluissa käsiteltiin myös arvojen

merkitystä Industrie 4.0:n onnistumisen kannalta.

  

Australian taloutta hallitsee selkeästi palvelusektori, jonka osuus

bruttokansantuotteesta on 60-65 %. Hallitus hakee kuitenkin

vaihtoehtoja. Tuloksekkaasti. Saksan ulkoasianministeriön mukaan

tulevaisuusaloilla, kuten informaatio- ja viestintäteknologioilla sekä

bio-, nano- ja lääketeknologioilla, on jatkossa entistä tärkeämpi rooli

Australiassa.

Vaihto Industrie 4.0:ään

Australialaisten teollisuusyritysten Industrie-4.0-projektien ja -

ratkaisujen mahdollisuuksien selvittämiseksi Australian Saksan

suurlähettiläs Lynette Wood ja pääkonsuli, Senior Trade and

Investment Commissioner, Richard Leather vierailivat Pilzissä.

Lynette Wood on toiminut syyskuusta 2016 lähtien Australian

suurlähettiläänä Saksassa. Pilz Australian toimitusjohtajan Scott

Moffat painotti, että suurlähettiläs on henkilökohtaisesti kiinnostunut

”keskustelemaan Pilzin kanssa tulevaisuuden tuotannosta“.
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Keskustelut olivat alkusoitto tiiviimmälle yhteistyölle Pilzin kanssa.

Suunnitelmissa on työpajoja, joissa osapuolet voivat vaihtaa

kokemuksiaan. ”Tämän päiväiset keskustelut olivat erittäin avoimia

ja ystävällisiä. Olemme iloisia siitä, että Australian suurlähettiläs

pitää Pilziä tärkeänä kumppanina australialaisen valmistussektorin

tulevaisuuden varmistamisessa“, sanoi toimitusjohtaja Susanne

Kunschert, joka otti vieraat vastaan yhtiön pääkonttorissa

Ostfildernissa.

”Arvot ovat Industrie 4.0:n perustus

Vierailun ohjelmassa oli tutustumiskäynnin lisäksi esitelmiä ja

keskusteluja Susanne Kunschertin ja Innovation management

johtajan Klaus Starkin kanssa. Lynette Woodille ja Richard

Leatherille esiteltiin yhtiön Industrie 4.0 Safety & Security -tuotteita.

Kunschertin mukaan vieraisiin teki ennen kaikkea vaikutuksen

”Industrie-4.0-yhteensopiva PSS 4000 -automaatiojärjestelmämme,

jolla hajautetut järjestelmät on helppo automatisoida turvallisesti ja

yksinkertaisesti”.

Kunschert painotti, että ihmisiä ei saa unohtaa teknologioita

koskevissa keskusteluissa: ”Industrie 4.0 on lähtökohtaisesti

muutosprosessi, jonka keskipisteessä täytyy olla ihminen. Juuri siksi

on niin tärkeää, että yrityksillä on arvopohja.“

Pilzillä on vuodesta 1998 lähtien oma tytäryhtiö Australiassa. Tuote-

ja järjestelmävalikoiman lisäksi Pilz Australia tarjoaa neljän

toimipisteen kautta kattavan huolto- ja palveluvalikoiman, mm.

teknistä tukea, asiakasprojektitukea ja koulutuksia. Asiakkaat ovat

mm. elintarvike-, kalliorakennus-, prosessiteollisuus- ja

energiantuotantoaloilta. Pilz on Australiassa kerännyt mainetta

”turvallisuuden lähettiläänä“ koneturvallisuusstandardien

laatimisessa ja toteutuksessa.
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Otsikko:

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

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 181619

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://www.linkedin.com/company/pilz
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Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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