
Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia objazdowej wystawy "Connected
Hydraulics - Beyond Limits" firmy Bosch Rexroth, podczas której zaprezentowane zostaną
najnowsze trendy w zakresie usieciowionej hydrauliki.

Wystawa odbędzie się:

Data:        15.09.2017 r.  
Godzina:   9:00 - 14:00
Miejsce:    ITEE PIB Radom 

Connected Hydraulics jest wynikiem postępującej elektronizacji, która pozwoliła na
bezproblemowe podłączenie hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych. Dzięki
rozproszonej inteligencji i otwartym interfejsom możliwe jest wykorzystanie ogromnego
potencjału środowisk Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy (IoT). Firma Bosch Rexroth jako
globalny dostawca rozwiązań z zastosowaniem napędów hydraulicznych wyznacza nowe
standardy wydajności, funkcjonalności i trwałości. Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej
funkcji do poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie tej pozycji również w przyszłości.

Podczas wystawy zaprezentujemy m.in.:

hydrauliczne silniki wolnoobrotowe Hägglunds - wysokomomentowe silniki stanowiące
alternatywę dla przekładni mechanicznych i będące bezpośrednią odpowiedzią na rosnące
wymagania klientów,

system napędów hydraulicznych pomp Sytronix - który umożliwia napęd pomp
hydraulicznych o stałej zmiennej objętości roboczej, silnikami elektrycznymi o regulowanych
obrotach,

filtry nowej generacji - które dbają o czystość oleju w układzie hydraulicznym oraz zapewniają
dłuższą żywotność maszyny,

kompaktowy zasilacz hydrauliczny CytroPac - będący nowatorskim rozwiązaniem typu "plug
and run" upraszczającym i przyspieszającym uruchomienie oraz doskonale wpisującym się w
koncepcję Przemysłu 4.0,

platformę wizualizacyjną ActiveCockpit, - która ułatwia komunikację podczas odpraw
produkcyjnych oraz zbiera, filtruje i wizualizuje kluczowe dane,

http://www.boschrexroth.pl/


wirtuala rzeczywistość Connected Hydraulics - dzięki okularom Oculus VR przeniesiesz się
w wirtualny świat usieciowionej hydrauliki Connected Hydraulics - Beyond Limits.

Do zobaczenia!
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