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Jsme tu pro vás bezmála 30 let! A máme i další dobré zprávy!
Výrazně jsme rozšířili seznam dodavatelů komponent Mitsubishi Electric o další distributory a obchodní
partnery nejen v Evropě ale i přímo v Japonsku. Od této změny si slibujeme nejen zkvalitnění našich
služeb, ale zároveň i výrazné rozšíření portfolia nabízených produktů, dosažení kratších dodacích lhůt
a zajímavějších cen.
Nově například obohatíme nabídku produktů společnosti Beijer Electronics, kde kromě operátorských
panelů zahajujeme prodej frekvenčních měničů jak standardních tak s vysokým krytím, dále pak
SoftPLC, vizualizační SW WebFactory, vzdálené I/O moduly a další.
Právě na veletrhu odstartujeme prodejní akci na speciální set
servopohonu MR-JE-C a nejvýkonnějšího kompaktního PLC řady
FX5U. Toto „all in one“ řešení lze použít pro jednodušší i složitější
polohovací aplikace a v tuto chvíli se jedná o bezpochyby
nejoptimálnější řešení na trhu co do poměru výkon / cena.
Je všeobecně známo, že do portfolia našich služeb patří také sběr
dat z různých řídicích systémů. Proto
letos do Brna přivezeme CNC společností
Fanuc a Mitsubishi Electric, abychom
vám jejich prostřednictvím ukázali
jednoduchost a rychlost takovéto online
komunikační aplikace. Získaná data lze
navíc jednoduše ukládat do cloudu, díky
čemuž lze snadno a rychle provádět
analýzu zařízení z kteréhokoliv místa
s připojením k internetu.
Na závěr prozradíme, že v jednání je i spolupráce s novým exkluzivním obchodním partnerem. Jedná
se o předního výrobce servopohonů a frekvenčních měničů s integrovanou řídicí elektronikou. Výběr z
portfolia produktů bude k vidění na našem stánku.
I nadále se řídíme mottem, že odborné zázemí prodejce a kvalitní technická podpora pro vás, naše
zákazníky, zůstává prioritou naší společnosti. Na plnění tohoto kréda se dennodenně podílí náš stabilní
tým více než dvaceti techniků a obchodníků s mnohaletou praxí v oboru. I proto nejsme nuceni naše
zákazníky odkazovat na služby a technickou podporu třetích stran, nebo dokonce na technická
oddělení v zahraničních centrálách.
Máte-li zájem navštívit nás u příležitosti konání Mezinárodního strojírenského veletrhu, jste
srdečně vítáni.
Těšíme se na setkání s vámi!

