Návštěvníci veletrhu FOR INDUSTRY se mohou těšit na řadu novinek
PVA EXPO PRAHA v Letňanech přivítá v termínu 15. – 17. dubna 2014 návštěvníky 13. ročníku mezinárodního
veletrhu FOR INDUSTRY a souběžně 4. ročníku mezinárodního veletrhu FOR LOGISTIC.
Na veletrhu FOR INDUSTRY se návštěvníci mohou již tradičně těšit na
prezentaci nových technologií, strojů, automatizačních zařízení včetně
nástrojů a nářadí či materiálů a komponentů. Nedílnou součástí je také
nabídka z oblasti metrologie, zkušebnictví, výroby či subdodávek. Jednou za
dva roky je veletrh velmi vhodně doplněn souběžným veletrhem FOR
LOGISTIC, kde se prezentují zástupci z dopravy, infrastruktury, logistiky,
skladování, manipulace a telematiky. To vše, jako i v předchozích letech, pod
záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Na co se můžete již nyní těšit
Společnost BIBUS s.r.o. představí nový model 3D tiskárny pro výrobu přesných voskových modelů firmy Solidscape
Inc. U stroje 3Z PRO, patřícího do nové generační řady „3Z“, je kladen důraz na zrychlení tisku a výrazné zvýšení
uživatelského komfortu. DEOM s.r.o. bude nově prezentovat 3D scannery firmy SOLUTIONIX, optické měřicí přístroje
Micro-Vu a fotogrammetrický mobilní systém pro měření objemných součástí METRONOR. Oficiální českou premiéru
zažijí na veletrhu díky MCAE Systems 3D tiskárny značky MakerBot, jež se v současnosti řadí mezi nejpopulárnější
zařízení tohoto typu na světě.
Společnost M&B Calibr spol. s r.o. zde představí zcela novou profesionálně vybavenou pojízdnou akreditovanou
kalibrační laboratoř, jejichž služeb mohou využít ti zákazníci, kteří považují za nutnost rychlost a flexibilitu v oblasti
kalibrací a s touto laboratoří jsme schopni dojet přímo až k zákazníkovi.
Firma P&B spol. s r.o. se bude letos snažit zaujmout kvalitními švýcarskými brusivy od společnosti SIA, která jsou
vhodná pro odvětví dřevo, auto a kov. V nabídce naleznete také obráběcí frézy pro ruční nástroje firmy SGS.
Společnost PEGAS-GONDA s.r.o. bude prezentovat své partnerství s tureckým výrobcem technologií pro dělení a
tváření plechů - ERMAKSAN. Obě firmy budou prezentovat výkonné CNC stroje (4-osý ohraňovací lis, FIBER Laser,
stříhací stroj) a produktivní CNC pásovou pilu s automatizovaným procesem dělení. PROFIKA s.r.o. představí vysoce
přesné CNC stroje Hyundai-wia jihokorejského výrobce a zároveň CNC dlouhotočné automaty švýcarského typu
(Swiss-Type) Hanwha TechM. Sortiment strojů dodávaných společností Profika představuje od CNC soustruhů, přes
horizontální a vertikální centra až po horizontální vyvrtávačky. REXIM spol. s r.o. představí obráběcí stroje britského
výrobce XYZ Machine Tools. Kromě CNC frézovacího centra s řídicím systémem SIEMENS Sinumerik S828D budou
moci návštěvníci vidět mechatronické stroje s řídicím systémem ProtoTRAK: ložovou frézku a hrotový soustruh.
Česká firma R W T spol. s r.o., úspěšně rozšířila svůj výrobní sortiment i o vysoce produktivní brusky STEELLINE na
kov. Jedná se o variabilní řadu strojů typu BSM s pracovní šířkou 650, 1100, 1300mm, s možností osazení několika
pracovními jednotkami a bohatým příslušenstvím. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. představí opět
široký sortiment vysoce kvalitních obráběcích strojů pro třískové obrábění za velmi příznivé ceny a z toho plynoucí
bezkonkurenční poměr ceny a užitných vlastností strojů. TEXIMP s.r.o. představí novinky od amerického výrobce
strojů firmy HAAS, stroje. 5-ti osé obráběcí centrum UMC 750 X-Y-Z / 762 – 508 – 508 s integrovaným otočným /
naklápěcím stolem 630 x 500 mm soustružnické centrum ST -10Y s pohonem nástrojů a Y osou v revolveru
s doplněním robota pro automatické zakládání dílů.
Bohatý doprovodný program
Pečlivě je již také připravován doprovodný program veletrhů ve spolupráci s odbornými garanty a partnery.
Například seminář na téma „Podpora inovačních firem v průmyslu“ organizovaný společně Technologickým centrem
AV ČR a Inženýrskou akademií ČR, kde se účastníci dozvědí, jaké možnosti jim nabízí síť Enterprise Europe Network,
která podporuje firmy a vědecko-výzkumné instituce již v 53 zemích světa, čímž pomáhá rozvíjet jejich podnikání a
inovační potenciál. Mezi dalšími tématy se objeví: „Efektivní výroba a LEAN v českých podmínkách“, „Žárové
zinkování – váš pomocník v boji s korozí“ nebo „Podzemní doprava materiálu“, „Celní procesy a jejich efektivní využití
v mezinárodním obchodě“, „Kvalitní logistické řešení dnes, znamená Váš úspěch v budoucnu“ a řada dalších.
Bližší informace najdou zájemci na stránkách veletrhů: www.forindustry.cz, www.forlogistic.cz

