Šikovné české i robotické ručičky
27. ročník veletrhu AMPER je za námi a dle pořadatelů, reakcí vystavovatelů i novinářů se i ten letošní
vydařil. Na Výstavišti v Brně se prezentovalo 649 firem z 26 zemí. Na veletrh zamířilo celkem 43 700
návštěvníků. Tato čísla ukazují, že co do návštěvnosti AMPER svou pozici obhájil. A v počtu firem,
které se zde přijely prezentovat jak z tuzemska tak zahraničí, dokonce zaznamenal meziroční nárůst.
Příjemné je, že veletrh není určen pouze pro experty. Zajímavé postřehy a informace tak mohou
nasávat i úplní laikové. Na Výstavišti je navíc o všechny dobře postaráno. Samozřejmostí je bohatý
doprovodný program, konference anebo zajímavé přednášky.
Naše společnost se letos představila se zcela novou
koncepcí stánku, jehož celková grafika i to, co jsme na
stánku prezentovali, jasně potvrzovalo fakt, že Průmysl
4.0 nastoupil na scénu. Po celý týden byli na stánku
k dispozici naši odborníci pro oblast CNC, PLC,
operátorských panelů, robotů, frekvenčních měničů
a servopohonů. Plocha 60 m2 se tak na přechodnou dobu
stala jejich prozatimní kanceláří a jednacím prostorem
zároveň. Právě zde probíhalo nespočet setkání s našimi
zákazníky a obchodními partnery, při kterých jsme
prezentovali naše top řešení z oblasti průmyslové
automatizace.
I letos jsme přivezli pestrou paletu produktů a nabízených
řešení. Podle našich očekávání se stal magnetem expozice
3D manipulátor - unikátní produkt vyvinutý našimi vývojáři,
který spojuje špičkové pohony Mitsubishi Electric a lineární
jednotky SMC. Pyšní se tím, že si umí poradit s manipulací
vyžadující vysokou dynamiku a přesnost. Navíc je
připravený ihned pro sestavení a instalaci, včetně
softwarových knihoven a nástrojů.
Zajímavé zpestření co do způsobu prezentace
představoval robot, který byl šikovně zasazen do „okna“
našeho stánku, navíc v takové výškové úrovni, aby si na
něj mohli „sáhnout“ i nejmenší účastníci veletrhu. Pokyn
„ZASTAVTE ROBOTA“ je měl utvrdit v tom, že jim robot neublíží. Jakmile by totiž kdokoli porušil bezpečný
odstup od něj, okamžitě a pokorně se zastaví. To vše díky speciální safety funkci, kterou je opatřen.
Dalším z tahounů byla například IoT aplikace nabízející sběr dat z
různých řídicích systémů. Díky ní se zásadním způsobem
zjednoduší, usnadní a zrychlí systém sběru dat i jejich samotné
zpracování. Získaná data totiž umí aplikace následně posílat i
do cloudových řešení. Díky tomuto propojení s moderními
technologiemi získávají stroje zcela nové možnosti a dimenze
uplatnění.
Na stánku bylo k vidění mnoho dalšího – PLC, frekvenční měniče,
servopohony a jiné. Závěrem nezbývá než poděkovat našim
zákazníkům za jejich přízeň a důvěru a také všem zájemcům o naše
produkty. Všechna osobní setkání byla vzájemně obohacující a přínosná. Domů jsme si odváželi nejen
spoustu nových podnětů, ale i dobrý pocit z veletrhu jako takového.
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