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2. or._  A.Tapia: “Partekatu 
egin behar dira 4.0 industriaren 
desafioak eta helburuak, seguru 
aski beste leku batzuetakoen 
antzekoak izango dira eta”. 

Apirilak 23-27 - 2018

#02
ETORKIZUN ADIMENDUNA ERAIKITZEN

Eduki berriak eta estrategia sendoa eta finkatua 
eramango ditu aurten Basque Industry 4.0-k Hannover 
Messera. Iazko azokan, Basque Industry 4.0 nazioartean 
aurkeztu zen; aurtengoan, berriz, sendotu egin da, non 
eta munduko erakustokirik onenean. Eusko Jaurlaritzak 
Hannoverren jarriko duen standean euskal teknologia-
zentroak izango dira protagonista nagusiak, eta azken 
urteotan garatu dituzten zenbait proiektu jarriko dituzte 
ikusgai. Halaber, leku propioa izango du BIND 4.0 
azelerazio-programak, non bi ekitaldi arrakastatsuren 
esperientziaz jardungo diren programan esku hartu 
duten start-upetako bik. 
Hona zer erakutsiko dien Basque Industry 4.0-k 
bisitariei 27. pabiloiko F17 standean: errealitate 
areagotuko eta errealitate birtualeko sistemak, fabrikazio 

aditiboko prozesuak, prozesu industrialen kudeaketa 
eta optimizazioa, datuak eskuratzeko eta tratatzeko 
sistemak, hodeian monitorizatzeko sistemak, eta 
robotika kolaboratiboa.
Standeko edukien osagarri, 4GUNE Unibertsitate 
Sistemako Klusterra ere han izango da,  4.0 industriaren 
desafioak direla-eta enpresekiko lankidetza sistemikoak 
duen garrantziaren adierazle, bai eta Lanbide Heziketa 
ere, Europako Batzordeak erreferentziatzat hautatua 
ikuspegi estrategikoa dela eta.
Euskal industriarik aurreratuenaren topagune izatea du 
xede Basque Industry 4.0 – Euskadi-Basque Country 
standak Hannoverren; bide batez, Euskal Herriko 
gastronomiak eta folkloreak ere izango dute lekurik 
azoka horretan.

Euskadi Hannover Messera itzuliko da Basque Industry 4.0ren 
eskutik
Industriarako euskal teknologia-zentroek garatutako teknologiak, Bind 
4.0 azelerazio-programan esku hartu duten start-upak eta jendearen 
trebakuntza, horiek izango dira Basque Industry 4.0-ren standeko osagai 
nagusiak.
27. pabilioia F17

3. or._ Tecnalia, Vicomtech, 
Azterlan, Tekniker eta CEIT 
teknologia-zentroen eta 
Innovae eta Irisbond start-
upen teknologiak ikusgai. 

4-5 or._  Spri, Innobasque, 
Acicae, Ibarmia eta Lazpiur 
honetaz eztabaidatzen: 4.0 
industriaren inplementazioa 
Euskal Herriko industria-
sarean.

>
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Bigarren aldia dugu HANNOVER 
MESSEn parte hartzen duguna, 
herrialde gisara parte hartzen 
ere, Basque Industry 4.0-ren 
estrategiaren barruan. Euskal 
enpresa askok ibilbide bat izan 
dute dagoeneko hitzordu horretan, 
urte luzez beren izaera bereziki 
komertziala eta beren produktuak 
erakutsi baitituzte. 

Hala ere, 2017tik herri gisara hartzen du 
parte Euskadik Hannoverreko azokan, 
herrialdearen eta 4.0-ren markak stand 
propio batean bilduz.
Helmuga nazioartea zuela sortu zen 
Basque Industry 4.0 estrategia, eta 
herrialde industrializatuetan kokatzea, 
euskal enpresek aukera berriak izan 
ditzaketen merkatuetan, eta hitzordu 
garrantzitsu eta erreferentziakoetan; 

Hannover Messen, adibidez.  Sektore 
publikoaren eta pribatuaren arteko 
gure aliantza honek enpresa industrial 
handiak zein txikiak biltzen ditu, start-
up berriak, bai eta enpresa-egiturarekin 
lotura estua duen zientzia-, teknologia- 
eta berrikuntza-sare sendo bat ere. 
Horrez gain, 4.0 Gidaritza Taldea 
zuzendari zutela Euskadiko erakundeek, 
teknologia-zentroek eta enpresek 
lortutako aurrerapen nagusiak ere 
biltzen ditu.
Beraz, ez goaz azokara sektore jakin 
baten ordezkari gisara, baizik eta 
Euskadi industriala aurkeztera, zeinak 
soluzioak eskaintzeko ahalmena 
duten teknologia disruptiboak lantzen 
baititu teknologikoki berritzaileak 
diren sektore guztietan; alegia, energia, 
automobilgintza, aeronautika, osasuna, 
elikadura eta mugikortasuna, besteak 
beste.
Gure iritzian, nazioartean ere partekatu 
behar ditugu 4.0 industrian ditugun 
helburuak, seguru aski beste herrialde 
eta eskualde industrial batzuetakoen 
antzekoak izango dira eta: ETE-en 
eta enpresa handien arteko arrakala 
txikiagotzea teknologia aurreratuenen 
erabilerari dagokionez, hartara gure 
industria “bi abiadurakoa” izan ez 
dadin; industriaren eta profesionalen 
premien araberako trebakuntza 
osagarria hedatzea, eta helburu 

horiekiko inplikazioa, lankidetza eta 
haien dibulgazioa sustatzea sistema 
industrialaren protagonista pertsonak 
izan behar dituen ingurune batean, 
eraginkortasun handiagoa lortzeko 
prozesuen automatizazioaz eta 
robotizazioaz landa.
Irmoa da berrikuntza teknologikoaren 
eta ez-teknologikoaren aldeko 
Euskadiren jarrera, bai eta espezializazio 
adimenduneko estrategia sistematizatua 
ere, baina aliatuak bilatu behar ditugu, 
nazioarteko bazkideak, eredu horretan 
guk adina sinesten dutenak.
Europako zenbait saretako kide 
gara (Vanguard Ekimena, adibidez), 
proiektu aitzindariak partekatzen 
ditugu Europako eskualde industrial 
batzuekin, eta Hannover Messe mugarik 
gabeko nazioarteko erakusleiho bat 
da. Alemaniara zoazten eragile guztiei 
eskatzen dizuet gogotsu hedatzeko 
gure potentzial guztia, gure gaitasunak, 
erakargarri bihurtzen gaituen oro..., 
argitalpen xume honetan laburbildu 
dugun guztia. 
Eskerrik asko, aldez aurretik, euskal 
industriaren alde ari zareten eta 
nazioarteko hitzordu horretan parte 
hartzen lagundu diguzuen guztioi. 
Emankorra izan dakigula 2018ko 
Hannover Messe azoka, eta jorratzen 
ari garen bidean aurrera egiten lagundu 
diezagula.

“Dei egiten diet eragile guztiei lau haizetara 
zabaldu ditzaten gure potentzial guztia, gure 
ahalmenak, erakargarri egiten gaituen oro”.

APIRILAK 24
“Konektibitate industriala, maki-
na-erremintaren errendimendua 
hobetzeko” 
> Iñigo Lazkanotegi (TECNALIA)  

“4.0 industriaren benetako adibi-
deak datuen adimena eta ikusmen 
konputazioaren bidez”
> Jorge Posada (VICOMTECH)  

“Inguruaren kontrola begien 
bidez”
> Eduardo Jáuregi (IRISBOND)  

“Smart-G + G-Cloud: nola 
ekiditu akats kritikoak energiaren 
transmisio osagaiekin” 
> Mikel Mondragón (GOIZPER)  

“SAAM, Mantentze-lanetarako 
laguntza-sistema aurreratua” 
> Idoia Salsamendi (INNOVAE)  

27. pabilioia Hitzaldi Aretoa - 1 
“Euskadi-Mexiko topaketa: 
lankidetza esparrua 4.0an” 

17. pabilioia A58   
Forum Young Tech Enterprises 
“BIND 4.0 ezagutuz: start-upen 
nazioarteko azelerazio programa, 
4.0 arloan lehen mailako 
bezeroarengana iristeko aukera 
ematen duen lehen ekimena”
Cristina Oyón (SPRI)
Pablo Ayala (INNOVAE)
Eduardo Jáuregui (IRISBOND)  

27. pabilioia  F17

10:30

11:00

2

es
tr

at
eg

ia
“PARTEKATU EGIN 
BEHAR DIRA 4.0 
INDUSTRIAREN 
DESAFIOAK  
ETA HELBURUAK, 
SEGURU ASKI 
BESTE LEKU 
BATZUETAKOEN 
ANTZEKOAK  
IZANGO DIRA ETA”
A. TAPIA

11:30

15:00

15:30

15:30

13:00

“Basque Industry 4.0: etorkizuneko 
fabrika garatzeko estrategia” 
> Arantxa Tapia (Ekonomiaren 
Garapena eta Azpiegituretako 
Sailburua, Eusko Jaurlaritza)

“Txertatutako gailu industrialen 
operazio eta mantentzea. 
Zibersegurtasuna, Datu Handiak, 
adimen artifiziala eta ICSren 
bidean” 
> Javier Dieguez (Euskadiko 
Zibersegurtasun Zentroa)  

“4GUNE, Unibertsitate sistemako 
klusterra: lankidetza sistemikoa 
enpresekin, 4.0 industriaren 
erronken aurrean” 
>  Ekhi Atutxa (EUSKANPUS)

“LH 4.0: errendimendu handia 
Euskadiko Lanbide Heziketan”
>  Miren Canellada (TKNIKA)

27. pabilioia F17

12:00

16:00

16:30

APIRILAK 25

15:30

“Akatsik ez prozesu industrialetan: 
errealitatea ala fikzioa?” 
> Javier Nieves (AZTERLAN)  

APIRILAK 27
27. pabilioia F17

10:30

“SAAM, Mantentze-lanetarako 
laguntza-sistema aurreratua”   
> Idoia Salsamendi (INNOVAE)   

“Smart-G + G-Cloud: nola 
ekiditu akats kritikoak energiaren 
transmisio osagaiekin” 
> Aitor Alzaga (TEKNIKER)  

“4GUNE, Unibertsitate sistemako 
klusterra: lankidetza sistemikoa 
enpresekin, 4.0 industriaren 
erronken aurrean” 
>  Ekhi Atutxa (EUSKANPUS) 

“Konektibitate industriala, 
makina-erremintaren 
errendimendua hobetzeko” 
>  Iñigo Lazkanotegi (TECNALIA) 

“Akatsik ez prozesu industrialetan: 
errealitatea ala fikzioa?” 
>   Javier Nieves (AZTERLAN)

“4.0 industriaren benetako 
adibideak datuen adimena eta 
ikusmen konputazioaren bidez” 
>   Jorge Posada (VICOMTECH)

“LH 4.0: errendimendu handia 
Euskadiko Lanbide Heziketan” 
> Gorka Baqueriza (TKNIKA)

“Inguruaren kontrola begien 
bidez” 
> Eduardo Jáuregui (IRISBOND)

APIRILAK 26
27. pabilioia F17

12:00

10:00

11:00

11:30

15:30

10:30

16:00

16:30

ARAN TXA 
TAPIA
Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapena eta 
Azpiegituretako sailburua
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EUSKADIKO  
TEKNOLOGIA- 

ZENTROAK

Euskal 
Teknologia 
Hannover 
Messen

CEIT-IK4

SIMFAL,  
MUNTAKETA 
AERONAUTIKOETARAKO 
ERREALITATE  
BIRTUALA

INNOVAE  
AUGMENTED REALITY

SAAM, MANTENTZE-
LANETARAKO 
LAGUNTZA-SISTEMA 
AURRERATUA 

Berrelikadura 
haptikodun robotak 
telemanipulatzeko 
sistema.

Teknologia horrek 
arku elektriko 
bat erabiltzen du 
metalezko alanbre bat 
zuzenean gainazalean 
urtzeko.

Balazta eta 
enbrageetarako 
sistema ziberfisikoa, 
eta engranaje-kaxen 
monitorizazioa.

Paketatze-prozesua 
hobetzeko sistema bat 
da.

Eraldaketa 
metalikoko prozesuen 
monitorizazioa eta 
optimizazioa.

>

>

TEKNIKER-GOIZPER

ENERGIA-
TRANSMISIORAKO 
MONITORIZAZIOA 
ETA ALERTA

>

>

>

> >

>

>

>

>

>

>

>
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ERREALITATE 
AREAGOTUKO 
SISTEMA 

VICOMTECH

>

>

IRISBOND

INGURUNEAREN 
KONTROLA, 
BEGIEN BIDEZ 

IK4-AZTERLAN

GALDAKETARAKO 
ADIMEN PREDIKTIBOA 

TECNALIA-ADDILAN

SEKTORE 
AERONAUTIKORAKO 
WAAM TEKNOLOGIAZ 
GARATUTAKO  
EGITURA-PIEZA, 
TITANIOZKOA 

TECNALIA

ROBOTEN 
TELEMANIPULAZIOA 

TECNALIA

VIXION, HODEIA 
OINARRI DUEN 
MONITORIZAZIO-
SISTEMA

Kabinako 
mihiztatze-lanen 
planifikazioa eta 
optimizazioa.

Kontrol-sistema 
naturala eta 
intuitiboa, eskurik 
erabili gabe 
diharduena (begiak 
pantaila batean 
mugituz funtzionatzen 
du).

>
Esku-hartze 
teknikoen 
eraginkortasuna 
hobetzeko 
diseinatutako 
tresna.

>

Automatikoki 
erregistratzen eta 
aztertzen ditu 
makinetako PLCen 
bidez atzitutako 
datuak.



4

CRISTINA OYÓN 
SPRIko Ekimen Estrategikoen 
arduraduna

“Lehenbiziko zutabe 
estrategikoak hiru nodo 
ditu martxan jada: robotika 
malgua eta kolaboratiboa, 
fabrikazio aditiboa eta 
zibersegurtasuna, eta sektore 
publikoaren eta pribatuaren 
jarduera koordinatuko eredu 
bat”.

LEIRE BILBAO 
Berrikuntzaren Euskal Agentzia-
INNOBASQUEko zuzendari nagusia

“Lehen fasearen 
ondoren (diseinua eta 
kontzeptualizazioa), hiru 
ekimen ari da bultzatzen 
gaur egun Gidaritza Taldea: 
aktibo-sarea, trebakuntza 
eta enplegua eta, azkenik, 
negozio-eredu berriak”.

Basque 
Industry 4.0: 
etorkizuneko 
fabrikaren 
garapenerako 
estrategia

 
>

Euskadik irmo egiten du 4.0 industriaren alde, etorkizuneko 
fabrikaren garapenaren oinarriak eraikitzearren. Ekimen horretan, 
bat datoz euskal administrazio publikoak enpresekin, teknologia-
zentroekin, unibertsitateekin eta fabrikazio aurreratuan diharduten 
erakunde guztiekin. Euskal industriaren bost ordezkari mintzo 
zaizkigu, bakoitza bere ikuspegitik, “laugarren iraultza industrialaz”:  
Inés Anitua, Automobilgintzaren Klusterra-ACICAEko zuzendaria; 
Leire Bilbao, Berrikuntzaren Euskal Agentzia-INNOBASQUEko 
zuzendari nagusia; Arrate Olaiz, IBARMIAko berrikuntza-
zuzendaria; Ainhoa Ondarra, LAZPIUReko tresneria-salmentaren 
zuzendaria, eta Cristina Oyón, SPRIko Ekimen Estrategikoen 
arduraduna.

Zer balantze egiten duzu Basque Industry 4.0-ren 
estrategiaren eta haren zutabe nagusien garapenaz? 

Cristina Oyón (Spri):  Oso positiboa da, oro har, balantzea. 
Lehenbiziko zutabe estrategikoak —Basque Digital Innovation 
Hub deritzona fabrikazio aurreratuko azpiegituren sare digitalki 
konektatu gisa diseinatzea, garatzea eta jardutea— baditu 
jada hiru nodo martxan: robotika malgua eta kolaboratiboa, 
fabrikazio aditiboa eta zibersegurtasuna, eta sektore publikoaren 
eta pribatuaren jarduera koordinatuko eredu bat. Diseinu hori 
hezurmamitzeko asmoan sartzen dira, halaber, enplegurako 
trebakuntza eta negozio-eredu berriak, zutabe estrategikoak biak 
ere; helburua, berriz, hau da: 4.0 industriaren desafioei aurre egiteko 
behar dituzten ahalmenak eskaintzea enpresa industrialei, batez ere 
ETE-ei.

Gidaritza Taldea da BI 4.0 estrategiaren indarguneetako bat, 
eta estrategia horren ezarpena gidatzea da haren eginkizuna. 
Nola ari da gauzatzen prozesu hori?

Leire Bilbao (Innobasque):   Lehen fasearen ondoren (diseinua 
eta kontzeptualizazioa), hiru ekimen-mota nagusi ari da bultzatzen 
gaur egun Gidaritza Taldea: lehenbizikoa, Cristinak lehen aipatu 
duen Basque Digital Innovation Hub deritzona martxan jartzea eta 
garatzea; bigarrena, berriz, trebakuntzari eta enpleguari dagokio 
(bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatzea eta 4.0 industriak 
behar dituen profilak aztertzea, ikastetxeekin elkarlanean). 
Hirugarren ekimenak, azkenik, negozio-eredu berrien sorrera 
du ardatz; izan ere, teknologia berriak erabiltzen hasi nahi 
duten enpresek produktu hobeak egin behar dituzte eta prozesu 
eraginkorragoak ezarri, baina merkatu berri batzuetara jotzeko 
negozio-aukera berriak asmatzeko aukera ere hortxe dute.

Ines Anitua, Leire Bilbao, Ainhoa Ondarra, Arrate Olaiz 
eta Cristina Oyon, BTEK, Teknologiaren Interpretazio 
Zentroan (Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea)



Euskadiko automobilgintzarako osagaien sektorea berritzaile 
eta lehiakorrenetako bat da. Nola egokitu da sektorea 4.0 
industriara? 

Inés Anitua (Acicae): Automobilgintzaren sektorea aitzindaria 
izan da beti fabrikazio-prozesuen eta produktuen berrikuntzari 
dagokionez. Bada jada hamarkada bat Industria 4.0 kontzeptuan 
sartzen diren teknologietako batzuk gure enpresetan erabiltzen hasi 
zirela. Horrek ez du esan nahi enpresa guztiek aurrerapen-maila bera 
dutenik edo zer eginik ez dagoenik.  Produktibitatea areagotzeko 
ahalmen handia du industriak, eta estrategia horiek ezartzeak 
dakartzan aukerak ikusteko gai izan behar dugu. Horregatik, zenbait 
dinamika ari dira bultzatzen ACICAE eta AIC-Automotive: ibilbide-
orria zehaztea, lantaldeak dinamizatzea, I+Gko proiektuak martxan 
jartzea, Basque Industry 4.0 Gidaritza Taldean parte hartzea eta 
lehenbiziko Automotive Smart Factory-a (ASF) martxan jartzea.

Zer zailtasun dituzte enpresek 4.0-ri ekiteko? Zein dira 
premiarik larrienak? 

Arrate Olaiz (Ibarmia):  Zailtasunik handiena eremu estrategikoan 
kokatzen da. Zertarako behar du nire enpresak 4.0 industria? 
Nondik hasi? Nola bideratu, etorkizuneko negozioa hobetzeko? 
Teknologiak eskura ditugu, baina arrisku bat dugu, ahalik eta datu 
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INÉS ANITUA
Automobilgintzaren Klusterra-ACICAEko  
zuzendaria

“Zenbait dinamika ari gara 
sustatzen; besteak beste, 
ibilbide-orria zehazten, 
I+Gko proiektuak martxan 
jartzen, Gidaritza Taldean 
parte hartzen eta lehenbiziko 
Automotive Smart Factory-a 
(ASF) martxan jartzen”.

AINHOA ONDARRA 
LAZPIUReko tresneria-salmentaren 
zuzendaria

“Lazpiurren zailtasunak 
desafio bihurtzen ditugu, eta 
horixe egin dugu oraingoan 
ere. Jendea kontzientziatu 
dugu, eta 4.0-ren puntuetara 
ari gara bideratzen 
lana, hau da, enpresaren 
funtzionamenduan eragin 
handiena izango duten 
haietara”.

ARRATE OLAIZ
 IBARMIAko berrikuntza-zuzendaria

“Negozio aukera berriak 
sortzea da premiarik larriena 
eta konplexuena, ez baitago 
gure esku, merkatura begiratu 
behar dugu, nahi eta nahi ez.”

kopururik handiena erabiltzearen “moda” jarraitzearena; benetan 
garrantzitsua, kasu bakoitzean funtsezko diren datuak aukeratzeko 
gai izatea da. 4.0 Industria enpresan aplikatzeak bi ikuspegi ditu: 
barrukoa (kudeaketa prozesuak hobetzea, eraginkortasuna eta 
lehiakortasuna hobetzeko bidean) eta kanpokoa (negozio eredu 
berriak, gure jakintzari balioa emateko). Negozio aukera berriak 
sortzea da premiarik larriena eta konplexuena, ez baitago gure esku, 
merkatura begiratu behar dugu, nahi eta nahi ez.

Ainhoa Ondarra (Lazpiur): Zailagoa da ETE-entzat (Lazpiur, 
adibidez), haien tamaina eta baliabideak direla eta.  Baina 
Lazpiurren zailtasunak desafio bihurtzen ditugu, eta horixe 
egin dugu oraingoan ere.  Jendea kontzientziatu dugu, eta 4.0-
ren puntuetara ari gara bideratzen lana, hau da, enpresaren 
funtzionamenduan eragin handiena izango duten haietara. 
Gehienbat automobilgintzaren sektorerako egiten du lan Lazpiurrek 
(% 90), eta dagoeneko fabrikazio aurreratuko bost ardatz zehaztu 
ditu. Bost horietatik, hirutan biziki ari gara lanean jada: fabrikazio 
aurreratuko prozesuetan, fabrika digital birtual eta eraginkortasun 
partekatukoan, eta bezeroa ardatz duen fabrikazioan.  Lan handia 
eskatzen du, baina egin daiteke.

ESTITXU ORTOLAIZ ARGAZKIAK



esker lortu da helburu hori. Sektore 
publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetza-eremu bat da talde hori, 
non zenbait eragile-motak hartzen 
duen parte:
•	Enpresa gidariak, batez ere ETEz 

osatutako balio-katean eragiten 
dutenak.

• Enpresen, batez ere ETE-
en, premiak jasotzen dituen 
manufaktura-sektoreko klusterren 
foro bat.

Euskadiko fabrikazio aurreratuko 
espezializazio-estrategia, Basque 
Industry 4.0, Basque Digital 
Innovation Hub (BDIH) ekimenaren 
sorburua da, eta hau du xede: 
enpresei laguntzea berrikuntza 
digitalak probatzen, beren ekoizpen-
prozesuak, produktuak eta negozio-
ereduak hobetu ditzaten.
Basque Industry 4.0 estrategiaren 
ezarpenari esker (BDHI ere barne 
dela), haren baitako ekimen 
estrategiko gehienetan ETE-ek ere 
parte hartzeko modu berri bat sortu 
da. Batik bat Gidaritza Taldeari 
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Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza, 
industria eraldatzeko

•		BDIH osatzen duten aktiboen, 
instalazioen eta ezagutzaren 
jabe diren eragile zientifiko eta 
teknologikoak, eta enpresa askoren 
(ETEak, batez ere) teknologia-
hornitzaileak.

• Administrazio publikoa, zeinak 
euskal enpresa guztiei (ETE-ei, batez 
ere) bermatzen baitie BDIHrako 
sarbidea eta BDIHren erabilera 
sustatzeko tresnak eskaintzen 
baitizkie.

Start-upen nazioarteko azeleragailua, 
4.0 industrian goi-mailako bezero batekin 
kontratua sortzen duen lehena

BIND 4.0

>
Nazioarteko ekimen publiko-pribatu 
horren helburua hau da: industria 4.0-
ren teknologia berrietan oinarritzen 
diren start-up onenak erakartzea, 
eta laguntzea euskal ekosistema 
industrialean gara eta haz daitezen. 

Berrikuntza-plataforma ahaltsua da 
BIND 4.0, enpresa industrialen eta 
munduko talenturik onenen arteko 
harremana azkartzen baitu, eta hori 
lagungarria da 4.0 industriako proiektu 
berritzaileak garatzeko eta Euskal 
Herria ekintzailetza industrialaren 
nazioarteko erreferentzia-gune 
bihurtzeko. 

Hartara, start-upek kontratu 
errealak sinatzen dituzte goi-
mailako bezero industrialekin, 
eta enpresa laguntzaileek, berriz, 
aukera dute eraldaketa digitalari 
laguntzen dioten talentua 
eta teknologia disruptiboak 
berenganatzeko.

Programaren bigarren edizioan 
-aurtengo bigarren seihilekoan- 27 
start-upek hartuko dute parte, eta 
4.0 industriako 40 proiektu egingo 
dituzte, 24 enpresa industrial 
laguntzailerekin elkarlanean.

Industria eraldatzeko estrategiaren 
ezarpenean, lidergo banatuaren 
adibide bat dugu sektore publikoaren 
eta pribatuaren arteko lankidetza-
eskema hori, esku hartzen duten 
alderdi interesatu guztien partaidetza 
sustatzen baitu, batez ere ETE-ena. 
Euskal esperientziak bi elementu 
nagusi nabarmentzen ditu “lidergo 
banatua” deritzona sortzeko, 
lagungarri izan daitezkeenak RIS3 
lurralde-estrategia izan dadin, eta ez 

BIND 4.0-N DIHARDUTEN ENPRESA ERAGILEAK: 

•   ABB
•   Aernnova
•   Grupo Alcor
•   Alegria Activity
•   ArcelorMittal
•   Batz
•   Bridgestone
•   CAF
•   CIE Automotive

•   Cikautxo
•   DanobatGroup
•   Elay
•   Euskaltel
•  Fagor Ederlan
•  Gestamp Group
•  Grupo Elecnor
•  Iberdrola
•  ITP

•  Maier
•  Mercedes Benz Vitoria
•  Michelin
•  NEM Solutions
•   Repsol - Petronor
•   RPK
•   Sener
•   Sidenor 
•  Ulma

BIGARREN EDIZIOAN PARTE HARTZEN ARI DIREN START-UPAK:

•  Alteria
•  Atten2
• Cin Advance Systems
• Countercraft
• Dative
•  Enigmedia
• Flything
•  Globe Testing
•  Heptasense

•  Karten Space
•  Keynetic 
•  Limmat
•  Lis-solutions
•  Mesbook
•  Mizar
• Nanocnet
• Naotech
•  Obuu

•  Optimitive
•  Optimus 3D
•  Relyum
•  Skootik
•  Solid Virtual
•  Stockare 
•  Tedcas
•  Wearhealth
•  Zolertia

>

> >

ALEXANDER 
ARRIOLA
SPRIko zuzendari nagusia

MANU
SALAVERRIA
Gidaritza Taldeko zuzendari 
exekutiboa

gobernu-estrategia hutsa. Lehenik 
eta behin, funtsezkoa izan daiteke 
gobernuaren jarduna joko-arauak 
konfiguratzeko, baina, gero, lidergo 
hori lagatzeko gai izan behar du, 
martxan diren prozesuen gaineko 
kontrolaren zati bat galtzea badakar 
ere. Bigarrenik, lidergo-lagapen hori 
erraztu egin dezake lidergo hori 
berenganatzeko esperientzia eta 
interesa duten beste eragile batzuk, 
eskuzabal eta gaitasunez hornituak, 
aurkezteko eremuak sortzeak.

BERRIKUNTZA-
PLATAFORMA 
AHALTSUA 
DA BIND 4.0 
PROGRAMA
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BCSC: Zibersegurtasunaren kultura sustatzeko  
zentro bat

CFAA: Berrikuntza-modu berri bat

Zeharkako ekimen gisara sortu 
du Eusko Jaurlaritzak Basque 
Cybersecurity Centre (BCSC), euskal 
gizartean zibersegurtasunaren kultura 
sustatzeko eta garatzeko, fabrikazio-
industriari zibersegurtasunaren 
alorreko teknologiak aplikatuz jarduera 
ekonomikoa suspertzeko, eta, azkenik, 

sektore profesional hori indartzeko.
Lehenbiziko urratsetako bat hau 
izan da: CSIRT zerbitzuak martxan 
jartzea, INCIBE eta Siemensen 
eskutik. Bestalde, Ertzaintzari 
ere lagungarri izango zaio BCSC, 
ziberdelituak jazartzeko bitarteko 
sofistikatuagoak izango baititu 

polizia autonomikoak; horrez gain, 
gizartearen oinarrizko zerbitzuen 
euskarri diren azpiegiturak sendotu 
egingo ditu. Hezkuntza Sailarekin 
ere egiten du lan BCSCk, gazteei 
baliabide elektronikoak egokiro nola 
erabili irakasten, digitalizazioaren 
alorreko bokazio profesionalak 
sustatzen, talentu gazteak erakartzen 
eta etorkizunerako profesionalak 
trebatzen. 
BCSCk zibersegurtasunaren 
industriarako transferentzian eta 
haren aplikazioan nazioarteko 
erreferentzia bihurtu nahi du 
Euskadi, euskal eragile teknologikoak 
aitzindari izan daitezen Europako 
sektore publiko eta pribatuaren 
arteko lankidetza-ekimenetan, eta 
zibersegurtasunaren tokian tokiko 
eskatzaileen eta eskaintzaileen arteko 
topagune izan dadin.

Honetarako sortua da proba-
azpiegitura hori: sektore eolikorako 
(offshorerako, bereziki) osagaiak 
eta azpisistemak egiten dituzten 
euskal hornitzaileen teknologia 
eta lehiakortasuna hobetzeko. Lau 
entsegu-banku ditu, eta horietan 
probatzen eta baliozkotzen dira 
aerosorgailuetarako elementu 
kritikoak: pala-angelua (pitch) 
aldatzeko sistemarako ekipo 
hidraulikoak eta zilindroak, 
sorgailuaren eraztun-multzoa, 
pala eta abatzen errodamenduak 
eta haien loturak, eta gondola 
orientatzeko eta blokeatzeko sistema 
(yaw).

Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko 
Zentroak (CFAA) 120 bat proiektu 
planifikatu eta 20 bat proiektu amaitu 
eta transferitu dituela ekin dio 
2018ari. Ekoizpen-prozesuak eta haiek 
behar dituzten makinak hobetzearren 

WINDBOX:  
Fabrikazio  
eoliko 
aurreratuko 
zentroa

teknologiak garatzeko sortu da CFAA, 
eta 50 enpresa eta bi kluster ditu 
bazkide. Hamabost makina handi ditu 
zentro horrek, eta xede hau: enpresek 
behar dituzten eta estrategikotzat 
dauzkaten teknologiak.

JAVIER
DIEGUEZ
Euskadiko Zibersegurtasun 
Zentroaren zuzendaria
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Fundiciones Aizpurua >  H32

FUNDIGEX  >  H32

Gurelan      >  H32

Guivisa   >  H32

4. pabiloia

Arabako Merkataritza 
Ganbera                                    >  G12

Bilboko Merkataritza  
Ganbera                                    >  G12

EGONDO	 																					>  G12

GOIERRI VALLEY	 																					>  B25

LAMINADOS LOSAL	 																>  G12

Naivan Transformados  
Metálicos, S.L.	 																				>  G12

RPK, S. Coop                  >  G12

SISFLE	 																					>  G12

5. pabiloia

Bilboko Merkataritza  
Ganbera                                    >  B28

Lesol S.A.                                        >  B28

Plasnor S.A.	 																					>  C30

6. pabiloia

Innovae Augmented  
Reality Agency S.L.              >  K54

Virtualware 2007 																						>  J50

12. pabiloia

Electrotécnica Arteche  
Hermanos                                   >E26

Fanox Electronic 																					>  F03

Merytronic 2012               >  D15

Pronutex                  >  D15

Uriarte Safybox 																					>  B70
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Unibertsitate Sistemaren 4GUNE klusterra eta 
Lanbide Heziketa Hannover Messeko Basque 
Industry 4.0-ren standean izango dira, euskal 
hezkuntza-sistemak gure herrialdearen garapen 
industrialean duen garrantziaren berri ematen. 
Izan ere, erreferentzia bihurtu du Europako 
Batzordeak Euskadiko Lanbide Heziketa, arrazoi 
hauek direla medio: ikuspegi estrategikoa, eta 
desafio konplexu eta orokorrak erantzun zehatz 

bihurtzeko gaitasuna, mundu konplexuago honetan 
jendeari eta enpresei aurrera egiten laguntzeko LHk 
eskaini behar duena, alegia. Lau euskal unibertsitateen 
klusterrari (4GUNE) dagokionez, berriz, egitura-
erantzuna ematen dio, unibertsitate-sistematik, 
Euskadiko espezializazio adimenduneko estrategiari, 
eta enpresekiko lankidetza sistemikoa sustatzen du, 
Industria 4.0-ren premia orokorrei tokian tokiko 
erantzunak emateko.

Euskal hezkuntza-sistemak garrantzi handia du gure herriaren garapen industrialean.

ESPEZIALIZAZIO 
ADIMENDUNAREN 
PREMIETARA 
EGOKITZEN DEN 
HEZKUNTZA- 
SISTEMA

3. pabiloia

Future making
Industrial Alliance


