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Θέμα:  τεδιαζμός παροσζίαζης ασηομαηοποιημένων ζσζηημάηων ηετνολογίας «Industry 

4.0» από ηην Bosch ζηο πλαίζιο ηης Γιεθνούς Βιομητανικής Έκθεζης Αννόβεροσ 

 

Λίγεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γηεζλνύο Βηνκεραληθήο Έθζεζεο «HANNOVER MESSE» (12-

16.04.2021), ε νπνία ζα δηεμαρζεί θέηνο κε ςεθηαθό ηξόπν, ε Bosch πξνέβε αθελόο ζηελ 

αλαθνίλσζε επίηεπμεο ξεθόξ ηδίξνπ ύςνπο € 4 δηο, θαηά ηελ ηειεπηαία 4εηία, από ηελ πώιεζε 

πξντόλησλ ηα νπνία βαζίδνληαη ζε πςειή ηερλνινγία «Industry 4.0» (Βηνκεραλία 4.0), αθεηέξνπ 

ζε κία αλαζθόπεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ ηερλνινγίαο ζηε γξακκή παξαγσγήο 

ηνπ γεξκαληθνύ θνινζζνύ από ην 2011, νπόηε θαη αλαθέξζεθε ν όξνο «Industry 4.0» γηα πξώηε 

θνξά ζηελ Έθζεζε ηνπ Αλλόβεξνπ.  

 

Σύκθσλα κε ηνλ Γ/ληα Σύκβνπιν ηεο Bosch, θ. R. Najork, ν όκηινο απνηηκώληαο ζεηηθά ηε ρξήζε 

ηεο ελ ιόγσ ηερλνινγίαο (ε νπνία ππελζπκίδεηαη όηη βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο, κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ ηθαλνηήησλ ηεο 

γεξκαληθήο βηνκεραλίαο), ζρεδηάδεη λα παξνπζηάζεη ηελ επόκελε εβδνκάδα ζηελ «HANNOVER 

MESSE» έλα λέν ζύζηεκα ειέγρνπ απηνκαηνπνίεζεο, ην νπνίν πξόθεηηαη λα επηηαρύλεη, έηη 

πεξαηηέξσ, ηηο παξαγσγηθέο ηθαλόηεηέο ηνπ.  

 

Η Bosch εζηηάδεη δηα κέζσ απηνύ ηνπ λένπ ινγηζκηθνύ λα επηδξάζεη ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ 

κεραλεκάησλ ηεο, κέζσ ηεο ρξήζεο αλνηρηώλ πξνηύπσλ. Καηλνηνκία ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ 

απνηειεί ην γεγνλόο όηη ζε αληίζεζε κε ην παξειζόλ, δελ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηό πξόθεηηαη, ζύκθσλα κε ηνπο ηζύλνληεο ηεο Bosch λα 

θαηαζηήζεη ζην κέιινλ ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθνύ ινγηζκηθνύ ζπκκεηνρηθή, δεδνκέλνπ όηη νη 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνύ ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Bosch γηα ηελ αλάπηπμε ζηε ζπλέρεηα ησλ δηθώλ ηνπο εθαξκνγώλ γηα ηε βηνκεραλία. Η έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο κηαο γξακκήο παξαγσγήο εξγνζηαζίνπ, έσο ζήκεξα, απαηηνύζε ζπλήζσο πνιύ ρξόλν, 

επεηδή ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη ην έλα ζην άιιν, θαζώο θαη εηδηθνύο πνπ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην ζύζηεκα ειέγρνπ θάζε κεραλήκαηνο. Τν λέν ινγηζκηθό ηεο Bosch, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθέξεη απηνκαηνπνίεζε ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ νιόθιεξεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο 

ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπ κέιινληνο θαη έηζη λα επηηξέπεη πην επέιηθην ζρεδηαζκό θαη ζεκαληηθά 

κηθξόηεξνπο ρξόλνπο παξάγσγεο. 

 

Δπηπξνζζέησο, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεη ν όκηινο ζηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (ΑΙ), ε 

νπνία πξόθεηηαη λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθό ξόιν ζηε ςεθηνπνίεζε ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο, ελώ ήδε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηεο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκνύληαη 

ρξόλνο θαη νηθνλνκηθνί πόξνη. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη ηεζεί σο ζηόρνο έσο ην 2025, όια ηα 

πξντόληα ηεο Bosch είηε λα θαηέρνπλ ηερλεηή λνεκνζύλε είηε λα έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε 

απηήο.  

 

Σύκθσλα κε ηνλ θ. Najork, παξά ηελ απμαλόκελε εμάπισζε κεκνλσκέλσλ ηερλνινγηώλ «Industry 

4.0», εξγνζηάζηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε απηήο εμαθνινπζνύλ, κία 

δεθαεηία κεηά, λα είλαη ζπάληα ζηελ Δπξώπε, δεδνκέλνπ όηη ζε αληίζεζε κε ηελ Αζία, ππάξρεη 

έιιεηκκα σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Σην 
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πιαίζην απηό, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αληινύληαη επίζεο από δεκνζθόπεζε ηεο PwC, ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνίεζε ζε δείγκα 111 εηαηξεηώλ, από 8 θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη κε έδξα ζε 5 κεγάιεο 

παγθόζκηεο αγνξέο, κεηαμύ άιισλ θαη ηεο Γεξκαλίαο, όπσο δηαθαίλεηαη θαη από ην παξαθάησ 

γξάθεκα: 
 

 
 

Τέινο, ε Bosch ζρεδηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλνινγία «Industry 4.0» γηα λα δηεηζδύζεη ζε λένπο 

θιάδνπο πέξαλ από ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (όπνπ ήδε είλαη επξέσο δηαδνκέλε ε ρξήζε ηεο), όπσο 

π.ρ. ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία θαη ζηα ηξόθηκα.  
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