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Mesaja týkla

Avustralya’nın Almanya Büyükelçisi Ostfildern’de
Pilz’ı ziyaret etti ve otomasyondaki fırsatlara
odaklandı

Ostfildern, 15.03.2017 - 14.03.2017 tarihinde, Avustralya’nın

Almanya Büyükelçisi Lynette Wood ve Avustralya

Başkonsolosu Richard Leather, orta ölçekli işletmelerin

gelecekteki fabrikaları için çözümler hakkında daha fazla bilgi

edinmek üzere Ostfildern’teki otomasyon şirketi Pilz’ı ziyaret

etti. Görüşmeler ayrıca Endüsti 4.0’ın başarılı olması için

değerlerin önemini de kapsamıştır.

  

Avustralya ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 60

ila 65’ini oluşturan hizmet sektörünün hakimiyeti altındadır. Bununla

birlikte hükümet alternatifler araştırmaktadır. Bazı başarılar ile.

Dışişleri Bakanlığı’nın tahminlerine göre, bilgi ve iletişim teknolojisi

ya da biyo-nano ve tıbbi teknoloji gibi geleceğin endüstrileri

Avustralya’da gittikçe daha da önemli bir rol oynamaktadır.

Endüstri 4.0 ile ilgili değişim

“Avustralya ve Yeni Zelanda” endüstriyel şirketlerine yönelik

Endüstri 4.0 projeleri ve çözümleri üretmek için Avustralya’nın

Almanya Büyükelçisi Lynette Wood, Başkonsolos ve Kıdemli Ticaret

ve Yatırım Komisyon Üyesi Richard Leather, Pilz’in otomasyon

uzmanlarını ziyaret etti. Lynette Wood, Eylül 2016’dan bu yana

Avustralya’nın Almanya Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. Pilz

Avustralya Genel Müdürü Scott Moffat, Büyükelçinin “geleceğin

imalatı konusunda Pilz ile görüş alışverişinde bulunmak” konusunda

kişisel çıkarlarının olduğunu vurguladı.
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Konuşma, Pilz ile daha yakın bir işbirliğinin başlangıcıydı. Her iki

tarafın da deneyimlerini paylaşmak istediği başka çalıştaylar

planlandı. “Bugünkü görüşmeler oldukça açık ve dostça geçti.

Avustralya Büyükelçisi’nin Pilz’i Avustralya üretim sektörünün

geleceğini güvence altına alacak önemli bir ortak olarak

görmesinden oldukça memnunuz". Ostfildern’deki şirket merkezinde

seçkin konukları memnuniyetle karşılayan Yönetici Ortağı Susanne

Kunschert’in görüşü bu şekildeydi.

“Değerler, Endüstri 4.0’ın temeldir”

Pilz’in gündemine, Susanne Kunschert ve İnovasyon Yönetimi

Başkanı Klaus Stark’ın sunumları ve yuvarlak masa görüşmeleri ile

birlikte şirkette rehber eşliğinde bir tur dahil edildi. Lynette Wood ve

Richard Leather, Endüstri 4.0’a yönelik emniyet ve emniyet

alanındaki şirketin mevcut ürün ve projeleri hakkında bilgi edindi.

Kunschert’e göre ziyaretçiler özellikle “dağıtılmış tesislerin emniyetli

ve basit bir şekilde otomatik hale getirilmesini sağlayan Endüstri 4.0

uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000’den etkilendiler”.

Kunschert, teknolojiler hakkındaki tartışmalarda insanların

unutulmaması gerektiğini vurguladı: “Endüstri 4.0 aslında insanların

merkezde sahne almaları gereken bir değişim sürecidir. Bu nedenle

bir şirketin temel değerler bütününe sahip olması önemlidir.“

Otomasyon şirketi olan Pilz, 1998 yılından beri kendi yan

kuruluşuyla Avustralya’da faaliyet göstermektedir. Pilz Avustralya,

ürün ve sistemlerden daha fazlasını sunacak unsurlara sahiptir. Dört

tesisinde, bölgesel müşterilerine teknik danışmanlık, müşteri proje

desteği ve eğitim de dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmet ve destek

portföyü sunmaktadır. Müşteriler gıda ve içecek sanayisi,

madencilik, proses sanayisi ve enerji üretimi gibi sektörlerden

gelmektedir. Bir “Emniyet elçisi” olarak Pilz, makine emniyeti

alanında standartlar oluşturmak ve tanımlamak açısından

Avustralya’da adından söz ettirmektedir.
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Baþlýk:

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 181619

Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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