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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÓÙË‡Ì‡ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
Отскоро фирма Софиана предлага на пазара у нас линейни пневматични задвижвания и модулни разпределители на Parker Origa, съобщи за сп. Инженеринг
ревю Васко Наумов, управител на Софиана. „След като водещата американска
корпорация Parker Hannifin присъедини производителите на пневматични и хидравлични съединители и технологии за изграждане на пневматични и водни инсталации - Legris Connectic и Legris Transair, към групата бе приобщена и Origa
Group. Така фирма Софиана разшири своята дейност и като дистрибутор на
Parker Origa за територията на България“, заяви г-н Наумов.
Parker Origa е позната като производител на пневматични и електрически
задвижвания, захранващи групи, пневматични цилидри и разпределители. „Основната част от производствената програма на компанията са линейните пневматични задвижвания и модулни разпределители, които ще опитаме да наложим
на нашия пазар. Този вид техника се прилага основно във всички отрасли, в които е необходимо да се автоматизират процеси, отличаващи се с премествания и движение на големи разстояния, точност на позициониране, с висока и
ниска скорост. Сред предимствата й са изключително високото качество, голямото разнообразие на номенклатурата и авангардните технически решения“,
допълни управителят на Софиана.

–Ó·ÓÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ RS4 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÚ ’ÂÏÎÂ
Отскоро фирма Хермле предлага на нашия пазар роботна система модел RS4,
информираха от компанията. „С RS4 завършихме своята програма за роботизиране. Сега всички модели машини от сериите С20, С30, С40 и С50 могат да
бъдат напълно автоматизирани посредством роботна система“, поясниха от
Хермле.
Производствената система обединява индустриален робот, магазин за палети и един или два 5-осеви обработващи центрове С50U dynamic. „С 1000-килограмовата изключително висока товароподемност на робота, RS4 предлага
идеални възможности за напълно автоматизирано товарене и разтоварване на
нашия високотехнологичен обработващ център С50U dynamic с големи и тежки
детайли, често срещани в инструменталното производство, машиностроенето, формоването и други отрасли. Роботът може да бъде оборудван с активна
или пасивна грайферсистема“, заявиха от компанията.
“Сред предимствата в използването на RS4 системата е пълната автоматизация в обработването на палети с най-различна големина; интегрираният
софтуер за гъвкаво управление на поръчките; евтиният транспорт и лесният
монтаж чрез „готово за закачване“ изпълнение на машината и роботната клетка“, допълниха от Хермле.

≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Datalogic
Наскоро ЕСД България, Quality Partner на Datalogic за страната ни, представи
продукти за склад, логистика и дистрибуция с мобилни компютри от Datalogic.
На мероприятието бяха представени и демонстрирани софтуерни решения,
разработени от бизнес партньорите на ЕСД България - Инфобокс, Техникъл
Сълюшън и ИФД Инженеринг, реализирани с мобилни компютри Datalogic. Събитието се проведе в парк-хотел Витоша в столицата. Възможностите на мобилните компютри на Datalogic бяха представени от гост-лектора Маркус Хорват,
мениджър ключови клиенти в компанията. Присъстващите специалисти се запознаха със системата за управление на складове и разносна търговия
InfoboxMobilSell на Инфобокс, Техникъл Сълюшън представиха решението си SynLog
– Синергия в логистиката, а управление и оптимизация на складова логистика с
digiStore демонстрираха от ИФД Инженеринг. В семинарната програма бе поставен акцент и върху автоматизацията на производствени логистични процеси. Лектор бе инж. Стефан Мичев, ръководител направление CNC технологии и
автоматизация в ЕСД България. Събитието бе съпроводено и с демонстрация на
всички представени софтуерни решения.
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