
 
 

 
Organizator: 

Program 
 

Obisk strokovne gospodarske delegacije na temo Industrija 4.0 

iz Slovenije v Nemčijo, 8.–11.10.2018 
 

Ponedeljek, 08.10.2018: individualni prihodi v Augsburg do 13:00 

13:30 – 14:00 

Registracija za uvodno srečanje 

Augsburg Innovationspark, 

Am Technologiezentrum 5, 86159 Augsburg 

14:00 – 14:15 

Pozdravni nagovor in predstavitev programa za razvoj tujih trgov nemškega ministrstva za gospodar-
stvo in energijo 

Sebastian Ulm, projektni vodja na Oddelku za gospodarski razvoj, eclareon GmbH 

14:15 – 14:45 
Pozdravni nagovor in predstavitev slovenskih in nemških udeležencev 

Simon Pöpperl, namestnik direktorice, Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slowenien) 

14:45 – 15:15 

1. predavanje: Rešitve za prehod regionalnih podjetij na Industrijo 4.0 

Prof. dr. Florian Kerber, Center za prenos tehnologij za fleksibilno avtomatizacijo in kooperativno robotiko 
(TTZ) / Visokošolski center Donau-Ries 

15:15 – 15:45 

2. predavanje: Speedfactory & nacionalni program "Avtomatizacija za Industrijo 4.0" v okviru projekta 
za razvoj visokotehnoloških strategij 2020 s strani nemške vlade 

Prof. Alois Zoitl, fortiss GmbH 

Prof. Zoitl bo predstavil raziskovalni in razvojni projekt "Speedfactory", ki ga financira nemška vlada. Namen 
programa je sooblikovati prihodnost proizvodnje ter razviti inovativne izdelke in nove proizvodne tehnologije, 
seveda ob upoštevanju potreb potrošnikov, hitrosti, fleksibilnosti, učinkovitosti in trajnosti. 

15:45 – 16:15 

3. predavanje: Augsburg Innovationspark GmbH kot v prihodnost usmerjen projekt na področju učin-
kovite rabe virov 

Wolfgang Hehl, Direktor podjetja Augsburg Innovationspark GmbH 

G. Hehl bo predstavil delo Inovacijskega parka. Park omogoča mreženje podjetij in znanstvenih ustanov ter 
njihovo povezovanje v okviru projektov s področij Industrije 4.0, lahkih konstrukcij in kompozitnih materialov, 
mehatronike in avtomatizacije, informacijskih tehnologij in vgrajenih sistemov, okoljske tehnologije, vesoljske 
industrije, kar je pomemben prispevek k razvoju mednarodno priznanega Centra za učinkovito rabo virov.  

16:15 – 17:00 Priložnost za individualne pogovore do konca prireditve 

19.00 Skupna večerja (na lastne stroške) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hs-augsburg.de/Elektrotechnik/Prof.-Dr.-florian-kerber.html


 

 
Durchführer: 

Torek, 09.10.2018: Obiski v Nürnbergu 

09:30 – 12:00 

1. obisk: MAN Truck & Bus AG, Kompetenčni center za razvoj motorjev 

Po pozdravnem nagovoru s strani vodstva podjetja in kratkem strokovnem prispevku na temo Industrija 4.0 
bodo udeleženci iz prve roke izkusili gradnjo vrstnih motorjev za avtobuse in tovornjake MAN. Ogledali si bodo 
posamezne korake montaže in prisostvovali temeljitemu testu motorja. 

Vogelweiherstraße 33, 90441 Nürnberg 

 Kosilo 

16:00 – 18:00 

2. obisk: DB Schenker tbc 

Za avtomobilsko industrijo so še posebej značilna velika nihanja proizvodnje in veliko število različic izdelkov. 
To pomeni, da mora biti vsaka dobavna veriga prilagodljiva, ne da bi ob tem trpela kakovost. DB Schenker 
pozna tovrstne izzive, zato bodo udeležencem omogočili vpogled v svoj logistični center v Nürnbergu. 

Bremer Straße 90, 90451 Nürnberg  

Od 18:00 Avtobusni prevoz do hotela 

  

Sreda, 10.10.2018: Augsburg 

10:00 – 12:30 

3. obisk: Raziskovalni inštitut Fraunhofer CGCV / Učna tovarna  

Učna tovarna za mrežno produkcijo (LVP) skrbi za razumevanje kiber-fizičnih proizvodnih sistemov (CPPS) in 
njihove potenciale prikaže na praktičen način. Skozi vodene oglede, seminarje in usposabljanja se pojem 
mrežne proizvodnje prenaša v prakso in vsakodnevno delo. Uporaba CPPS v montažnih sistemih ali proizvo-
dnih procesih je praktično prikazana na primeru proizvodnje gonil. 

Provinostr. 52, 86153 Augsburg 

 

4. predavanje: Možnosti digitalizacije za različna področja in namene uporabe v srednje velikih podje-
tjih  

Christoph Berger, Direktor kompetenčnega centra Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Augsburg 

12:30 – 13:30 Kosilo  

14:30 – 17:30 

4. obisk: ExOne GmbH (3D-tisk) 

 

Podjetje ExOne GmbH je ponudnik 3D-tiskalnikov, 3D-izdelkov ter drugih storitev, povezanih s 3D-tiskom. Med 
njihovimi strankami, ki prihajajo iz različnih industrijskih panog, so proizvajalci črpalk, avtomobilska in logistična 
podjetja, pa tudi podjetja iz energijskega sektorja. Udeleženci bodo med vodenim ogledom proizvodnje izvedeli 
vse o proizvodnih procesih, izdelkih in storitvah podjetja, ki je vodilno na področju 3D-tiskanja. 

Daimlerstrasse 22, 86368 Gersthofen 

Od 17:00 Individualni odhodi 

  

 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 
Kontakt 

Alexandra Tičar ∙ Slovensko-nemška gospodarska zbornica ∙ alexandra.ticar@ahkslo.si ∙ 01/252 88 56 / 040 632 044 

 

Simon Pöpperl ∙ Slovensko-nemška gospodarska zbornica ∙ simon.poepperl@ahkslo.si ∙ 01/252 88 62 / 040 582 264 

 


