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Persbericht

Australisch ambassadrice in Duitsland op bezoek
bij Pilz in Ostfildern - focus op kansen van de
automatisering

Ostfildern, 15.03.2017 - Op 14 maart 2017 lieten de Australische

ambassadrice in Duitsland, Lynette Wood, en de Australische

consul-generaal Richard Leather zich bij het

automatiseringsbedrijf Pilz in Ostfildern informeren over de

oplossingen van dit middenstandsbedrijf voor de fabriek van

de toekomst. In de gesprekken ging het bovendien over het

belang van waarden voor het slagen van Industrie 4.0.

  

De Australische economie wordt duidelijk gedomineerd door de

dienstensector, die 60 tot 65 procent van het bruto binnenlands

product (BBP) uitmaakt. Maar de regering is op zoek naar

alternatieven. Met succes. Volgens een schatting van het ministerie

van Buitenlandse Zaken spelen branches van de toekomst zoals

informatie- en communicatietechnologie of bio-, nano- en medische

technologie een steeds belangrijkere rol in Australië.

Gedachtewisseling over Industrie 4.0

Om de kansen van Industrie 4.0-projecten en -oplossingen voor

industriële bedrijven 'down under' te peilen, bezochten Lynette

Wood, de Australische ambassadrice in Duitsland, en Richard

Leather, de Australische consul-generaal en Senior Trade and

Investment Commissioner, de automatiseringsspecialist Pilz.

Lynette Wood is sinds september 2016 Australisch ambassadrice in

Duitsland. Zoals Scott Moffat, directeur van Pilz Australia,

benadrukte, was de ambassadrice persoonlijk geïnteresseerd in een

gesprek met Pilz over de productie van de toekomst.
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Het gesprek was de opmaat voor een nauwere samenwerking met

Pilz. Er zijn workshops gepland, waarin beide partijen over hun

ervaringen willen vertellen. "De gesprekken van vandaag waren

zeer open en hartelijk. Het doet ons deugd dat de Australische

ambassadrice Pilz als een belangrijke partner bij het veiligstellen

van de toekomst van de Australische productiesector ziet",

benadrukt Susanne Kunschert, die als beherend vennoot de

hooggeplaatste gasten op het hoofdkantoor van Pilz in Ostfildern

verwelkomde.

"Waarden zijn het fundament voor Industrie 4.0"

Bij het bezoek aan Pilz stonden behalve een rondleiding door het

bedrijf ook presentaties en gesprekken met Susanne Kunschert en

het hoofd van de afdeling Innovatiemanagement, Klaus Stark, op de

agenda. Lynette Wood en Richard Leather lieten zich daarbij

informeren over actuele producten en projecten van het bedrijf met

betrekking tot het thema safety & security in de Industrie 4.0. Ze

waren daarbij volgens Kunschert vooral onder de indruk van "ons

voor Industrie 4.0 geschikte automatiseringssysteem PSS 4000,

waarmee verdeelde installaties veilig en eenvoudig kunnen worden

geautomatiseerd".

Kunschert benadrukte dat in de discussies over technologieën de

mens niet mag worden vergeten: "Industrie 4.0 is in feite een

veranderingsproces waarbij de mens centraal moet staan. Juist

daarom is het zo belangrijk om in de bedrijven een fundament van

waarden te hebben."
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Het automatiseringsbedrijf Pilz is sinds 1998 met een eigen

dochteronderneming actief in Australië. Naast de verkoop van

producten en systemen biedt Pilz Australia regionale klanten vanuit

vier locaties een compleet service- en dienstenaanbod met

technisch advies, begeleiding van projecten van klanten en training.

De klanten komen o.a. uit de voedings- en genotmiddelenindustrie,

mijnbouw, procesindustrie en energieopwekkende industrie. Pilz

heeft als "ambassadeur van de veiligheid" in Australië naam

gemaakt met het opstellen en uitwerken van normen op het gebied

van machineveiligheid.

  

Bijschrift:

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 181619
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

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

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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