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Pressmeddelande

Australiens ambassadör i Tyskland besöker Pilz i
Ostfildern – fokus på möjligheterna med
automation

Ostfildern, 15.03.2017 - Den 14 mars 2017 besökte den

australiensiska ambassadören i Tyskland, Lynette Wood, och

den australiensiska generalkonsuln Richard Leather

automationsföretaget Pilz i Ostfildern och fick lära sig om

lösningarna för medelstora företag som vill skapa fabriker för

framtiden. Samtalen handlade även om betydelsen av en

värdegrund för att lyckas med Industri 4.0.

  

Australiens ekonomi domineras tydligt av tjänstesektorn med en

andel på 60–65 procent av BNP. Men regeringen letar efter

alternativ. Och det går bra! Enligt en uppskattning från

utrikesministeriet spelar framtidsbranscher som informations- och

kommunikationsteknik och bio-, nano- och medicinteknik en allt

viktigare roll i Australien.

Utbyte om Industri 4.0

För att få en uppfattning om chanserna som Industri 4.0-projekt och

-lösningar har hos industriföretag ”down under” besökte den

australiensiska ambassadören i Tyskland, Lynette Wood,

automationsexperten Pilz tillsammans med generalkonsuln och

Senior Trade and Investment Commissioner, Richard Leather.

Lynette Wood har varit Australiens ambassadör i Tyskland sedan

september 2016. Vd:n för Pilz Australia, Scott Moffat, betonade att

ambassadören personligen var intresserad av att ”diskutera

framtidens tillverkning med Pilz”.
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Samtalet blev upptakten till ett närmare samarbete med Pilz. Flera

workshoppar har planerats där parterna ska utbyta erfarenheter.

”Samtalet idag var mycket öppet och trevligt. Vi är glada att den

australiensiska ambassadören ser Pilz som en viktig partner för att

säkra framtiden för Australiens tillverkningssektor”, påpekar

Susanne Kunschert som i egenskap av delägare tog emot

finbesöket på huvudkontoret i Ostfildern.

”Värden som grund för Industri 4.0”

På agendan för besöket hos Pilz stod en rundvandring hos företaget

samt föredrag och diskussioner med Susanne Kunschert och chefen

för innovationshantering, Klaus Stark. Lynette Wood och Richard

Leather fick lära sig om företagets aktuella produkter och projekt

inom Safety & Security i Industri 4.0. Besökarna blev enligt

Kunschert särskilt imponerade av ”vårt Industri 4.0-kompatibla

automationssystem PSS 4000 som kan användas för att enkelt och

säkert automatisera distribuerade anläggningar”.

Kunschert betonade att man inte får glömma bort människan i

diskussionerna om teknik: ”Industri 4.0 är i grund och botten en

förändringsprocess där människan måste stå i centrum. Därför är

det så viktigt att företagen har en värdegrund.”

Automationsföretaget Pilz har sedan 1998 ett dotterföretag i

Australien. Utöver försäljning av produkter och system erbjuder Pilz

Australia, som finns på fyra ställen, de regionala kunderna ett

omfattande utbud av tjänster med teknisk rådgivning, hantering av

kundprojekt och utbildning. Kunderna finns bland annat inom

livsmedels- och njutningsmedelsindustrin, gruvindustrin,

processindustrin och energiproduktion. Pilz har gjort sig ett namn

som ”säkerhetsambassadör” i Australien genom att skapa och

utforma standarder för maskinsäkerheten.
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Bildtext:

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. : 181619

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://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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