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Renate Pilz: ”Säker automation är en
framgångsfaktor för framtidens industri” –
förbundskansler Merkel besöker Pilz på
Hannovermässan

, 13.04.2015 -

  

Under sin invigningsrundtur på Hannovermässan 2015 besökte

förbundskansler Angela Merkel automationsföretaget Pilz

mässmonter. Hon fick sällskap av bland andra Narendra

Damodardas Modi, premiärminister i Indien som är årets partnerland

på mässan. Styrelseordförande Renate Pilz hälsade gästerna

välkomna tillsammans med dottern Susanne Kunschert och sonen

Thomas Pilz, som båda är verkställande direktörer i familjeföretaget.

Renate Pilz presenterade företaget och dess globala engagemang

för säker automation av maskiner och anläggningar.

 

”Som säkerhetsambassadörer arbetar vi för att människor över hela

världen ska kunna arbeta riskfritt”, betonade Renate Pilz. Särskilt i

expansiva industriländer vill Pilz tillsammans med företag,

forskningsinstitutioner och myndigheter bygga upp en kultur där det

uttalade målet är skydd av människor, maskiner och miljö.

Skapa framtidens industri tillsammans

Renate Pilz förklarade dessutom vilken stor roll säker

automationsteknik spelar för Industrie 4.0, temat för

Hannovermässan: ”Framtidens produktion är sammankopplad. När

människor, maskiner och material ska kommunicera med varandra

ställs särskilda krav på säkerheten. Och det gäller både för

Sida 1 av 5

mailto:
mailto:


säkerheten på arbetsplatsen och för dataskyddet”, förklarade

Renate Pilz. Tysklands förbundskansler gladde sig åt det

medelstora företagets framgång: ”Svampar är ju kända för att växa

snabbt”, påpekade Angela Merkel med glimten i ögat när hon

hänvisade till företagsnamnet.

Säkerhet är en framgångskritisk faktor enligt familjeföretagets

högsta chef. Hon framhävde det gemensamma engagemanget från

regering, föreningar och Pilz, såväl som från andra industriföretag i

forskningsunionen. Där tog Industrie 4.0 som framtidsprojekt sin

början. ”Vi på vårt företag är tacksamma för att vi fick vara med att

forma temat Industrie 4.0 från början”, menade Pilz.

Industrin behöver intelligent säkerhet

Pilz presenterar tekniker för ”framtidens industri” på

Hannovermässan, bland annat styrningar, givare och drivenheter. I

Hannover visar Pilz med hjälp av det Industrie 4.0-kompatibla

automationssystemet PSS 4000 hur sammankopplade,

distribuerade maskiner och anläggningar kan styras och visualiseras

på ett användarvänligt sätt. ”Vi kan redan svara på de här frågorna”,

kunde Renate Pilz meddela gästerna.

Framtidsmarknaden Indien

Förbundskanslern visade särskilt intresse för Pilz engagemang i

mässans partnerland Indien. ”Vi är glada att Indien är mässans

partnerland i år”, sa Renate Pilz. Indien är en mycket viktig marknad

för det exportorienterade Pilz. För automation är nyckeln till den

fortsatta ekonomiska utvecklingen i Indien, betonade

styrelseordföranden. Där startade Pilz ett eget dotterbolag 2011.

Huvudsätet är Pune och Pilz driver regionala försäljningskontor i

Bangalore, Chennai och Delhi. Förutom komponenter och system

för säker automation ger Pilz support till kunder, bland annat tyska
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Global Player och indiska företag. De tillhandahåller även ett stort

utbud av tjänster, som rådgivning, projektering och utbildningar.
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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. : 83828

Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://plus.google.com/100679694730176283334/about

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

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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