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Mensagem jornalística

Renate Pilz: "A automação segura é fator de
sucesso para a indústria do futuro" – a chanceler
alemã Merkel visita a Pilz na Feira de Hannover

, 13.04.2015 -

  

Durante seu passeio na abertura na Feira de Hannover 2015, a

chanceler alemã, Drª Angela Merkel visitou o estande da empresa

de automação Pilz. Entre outras pessoas, ela foi acompanhada por

Narendra Damodardas Modi, primeiro-ministro da República da

Índia, parceira da feira neste ano. Renate Pilz, Presidente

Executiva, saudou os convidados juntamente com a filha Susanne

Kunschert e o filho Thomas Pilz, ambos diretores da empresa da

família. A chefe apresentou a empresa e seu compromisso global

com a automação segura de máquinas e instalações.

 

"Como embaixadores da segurança, estamos empenhados em

garantir que as pessoas possam trabalhar sem riscos em todos os

lugares do mundo", ressaltou Renate Pilz. Especialmente nos

países emergentes industrializados, em conjunto com empresas,

institutos de pesquisa e entidades públicas, a Pilz deseja criar uma

cultura que tem a proteção do ser humano, da máquina e meio

ambiente como meta declarada.

Ajudando a moldar o futuro da indústria

Renate Pilz também explicou o grande papel da tecnologia de

automação segura para indústria 4.0, tema da Feira de Hannover:

"A produção do futuro é conectada. Quando as pessoas, máquinas

e materiais se comunicam uns com os outros, isso impõe
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exigências específicas à segurança. E isso levando em

consideração tanto a segurança no local de trabalho quanto a

proteção de dados", explicou Renate Pilz. A chanceler ficou

encantada com o sucesso da empresa de médio porte: "Todos

sabem que cogumelos crescem rápido", disse Angela Merkel com

uma piscadela.

Segundo a gestora sênior desta empresa familiar, segurança é um

fator fundamental para o sucesso. Ela destacou o compromisso em

comum com o governo, associações e a Pilz, bem como outras

indústrias, no centro de investigação da união. Lá, a indústria 4.0 foi

batizada como projeto do futuro. "Nossa empresa é grata por poder

moldar o tema Indústria 4.0 desde o início", disse Pilz.

Indústria requer segurança inteligente

A Pilz apresentou na Feira de Hannover, tecnologias para a

"Indústria do futuro", inclusive controles, sensores e acionamentos.

Com base no sistema de automação PSS 4000 habilitado para

Indústria 4.0, a Pilz mostrou em Hannover, como máquinas e

equipamentos descentralizados se deixam controlar e visualizar de

forma fácil. "Já podemos responder a estas perguntas", informou

Renate Pilz aos convidados.

Mercado do futuro, Índia

A chanceler demonstrou um interesse especial pelo engajamento

da Pilz no país parceiro, ou seja, a Índia. "Estamos felizes que este

ano a Índia é parceira da feira", comenta Renate Pilz. O país é um

mercado muito importante para a Pilz como empresa orientada a

exportações. Porque automação é uma chave para o

desenvolvimento econômico da Índia, salientou a presidente. Em

2011, a Pilz fundou sua própria sede por lá. A sede fica em Pune,

os escritórios de vendas regionais em Bangalore, Chennai e Deli.
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Além de componentes e sistemas para uma automação segura, a

Pilz dá suporte a clientes, inclusive players alemães do mercado

global e empresas indianas, com um pacote abrangente de

serviços, consistindo de consultoria, engenharia e treinamentos.
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 Contato

  Martin Kurth

  Imprensa corporativa e especializada

  Alemanha

  Telefone: +49 711 3409-158

  E-mail: m.kurth@pilz.de

  Sabine Karrer

  Imprensa especializada

  Alemanha

  Telefone: +49 711 3409-7009

  E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

  Stephan Marban

  Relações públicas

  Áustria

  Telefone: +43 1 7986263-13

  E-mail: s.marban@pilz.at

  Manuela Bernasconi

  Relações públicas

  Suíça

  Telefone: +41 62 88979-33

  E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 83828

A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/105464160362974979416/posts

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

Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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