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Pilz på COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY
INTERPACK 2017 i Düsseldorf, hall 18, monter
B16 – Förpacka smart och säkert!

Ostfildern, 16.03.2017 - På årets upplaga av mässan

”Components Special Trade Fair by Interpack” presenterar

automationsföretaget Pilz flexibla och lönsamma lösningar för

förpackningsmaskiner. Fokus ligger på lösningar som passar

en Smart Factory. Nytt i Düsseldorf: den elektriskt aktiverbara

nödstoppsknappen PITestop active som ökar säkerheten och

produktiviteten i förpackningsindustrin, helt i Industri 4.0:s

anda.

  

Oavsett om du har maskiner med grundläggande funktioner eller

sammanlänkade maskiner och anläggningar erbjuder Pilz kompletta

lösningar för säkerhet och automation för tillverkare och användare

av förpackningsmaskiner. Några exempel är enhetliga lösningar

som innehåller sensorteknik, styrteknik, driftteknik och visualisering.
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Förpacka à la Industri 4.0

Modulära anläggningskonstruktioner ger större flexibilitet i

produktionen: På Components visar Pilz med hjälp av en Smart

Factory-modell hur individuellt anpassade produkter kan tillverkas

på ett flexibelt, kostnadseffektivt och användarvänligt sätt. Modellen

består av tre sammankopplade moduler som fungerar som en smart

produktionslinje och tillverkar personligt anpassade produkter.

En nyhet i Pilz Smart Factory är den elektriskt aktiverbara

nödstoppsknappen PITestop active. Den signalerar om den är aktiv

eller inte med hjälp av belysning. Maskin- och anläggningsdelar kan

aktiveras eller inaktiveras efter behov enligt ISO 13850. PITestop

active innebär fördelar för anläggningar och maskinparker där

anläggningsdelar förflyttas. På så sätt kan man enkelt skapa de

flexibla säkerhetskoncept som krävs inom förpackningsindustrin.

Den elektriskt aktiverbara nödstoppsknappen bidrar med andra ord

till ökad flexibilitet och mer modularisering, även i

förpackningsmaskiner.

Med PITestop active behöver inte hela anläggningen vara strömsatt

för att nödstoppsfunktionen ska fungera, så användaren får

dessutom lägre energikostnader.

Pilz ställer ut i hall 18, monter B16. Mer information om Pilz på

mässan hittar du här: www.pilz.com/interpack
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Bildtext: Pilz fokus på årets mässa ”Components", är förpackningslösningar som passar
Smart Factory.

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. : 181632

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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