Hausmesse 2017
20. - 21. 9. 2017
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 11. ročník výstavy systémů průmyslových technologií Bosch Rexroth.
V prostorách kavárny Air Café & Bar Vám představíme novinky z jednotlivých produktových oblastí a ukázky
aplikací v automobilovém průmyslu. Výstavou Vás provedou odborníci z jednotlivých oblastí Bosch Rexroth.
Prostory výstavy najdete na adrese Regnerova 1306, Mladá Boleslav 293 60. Těšíme se na Vás ve
dnech 20. – 21. 9. 2017 vždy od 9:00 do 17:00.
Mezi vystavovanými exponáty naleznete například:

Prezentační kamion Connected Hydraulics
-

Naleznete zde novinky z oblasti hydrauliky a Industry 4.0,
Hydraulická čerpadla, hydromotry, ventily, válce, snímače, filtry,
chladiče, akumulátory a bloky
Aplikace řízení pro hydrauliku a systémy pro úsporu energií Sytronix
Funkční model zařízení pro snímání polohy a síly v reálném čase
Modely agregátů ABPAC, CytroPack a hydromotor Hägglunds

Active Cockpit
-

Interaktivní komunikační platforma pro zpracování a vizualizaci
výrobních dat v reálném čase
Informační báze pro rozhodování a optimalizaci procesů
Otevřená platforma pro aplikace třetích stran
Snadné připojení k systémům MES / ERP

Řízené akumulátorové šroubováky Nexo
-

Integrovaná řídicí a výkonová elektronika, bezdrátový přenos výsledků
šroubování
Snadná manipulace a vysoká produktivita díky ergonomickému
designu a maximální volnosti pohybu
Odolný a dobře čitelný displej s přehledným zobrazením výsledků
šroubování; vysoká procesní spolehlivost

Destičkový dopravník VarioFlow plus
-

Vhodný pro transport jak kusových produktů s případnou akumulací
přímo na destičkovém řetězu, tak pro dopravu výrobků na nosičích
Vhodný pro mezioperační přepravu - propojení výrobních strojů
Vysoká provozní spolehlivost, flexibilní instalace v omezených
prostorách a nízké nároky na údržbu provozu

Dopravníkový systém TS5
-

Ideální pro přepravu kusových produktů na paletách o hmotnosti
až 400 kg
Modulární koncepce, robustní design, pohon válečků transmisní hřídelí,
energeticky úsporné pohonné jednotky
Přesné indexování palet, stopery s nastavitelným tlumením
Téměř bezúdržbový systém

Ke společnému setkání Vás srdečně zvou

Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Systémový integrátor Montana s.r.o.
Bosch Rexroth Česká republika

