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16 A Yamazaki Mazak öt csúcstech-
nológiás lézervágógépet és két 

automatizálási megoldást visz a 2018-as 
EuroBLECH-re

27 Az optikai 3D méréstechnika az 
ipar 4.0 gyártási stratégiáinak 

motorja. A hatékony gyártási minőség-
biztosításhoz precíz, gyors és fl exibilis 
eszközökre van szükség

58 A Li-ion akkumulátorok forradal-
masítják az elektromos anyag-

mozgató gépek piacát. Az ok egyszerű, a 
nagy teljesítményű energiacellák jelentős 
teljesítményt nyújtanak

90%-os
költségcsökkentés

Egynapos konferenciánkon hazai és nemzetközi előadók, 
gazdasági és gyakorlati aspektusokra fókuszálva mutatják be 
a KLEENTEK elektrosztatikus olajszűrési technológiát. 
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információ: www.industrialoil.hu
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6 Automotive hungary

 GÉPIPAR 

8 Álljon készen a 24 órás gyártásra
10 Szeretné költségeit akár 90%-kal csökkenteni?
12 Multi-master
14 Edzett alkatrészek esztergálásához
16 Öt lézer és két automatizálási megoldás a mazaktól
18 Új VPX 200 és 300 tangenciális lapkás marócsalád
20  Új okuma kompakt 5 tengelyes multifunkciós 

esztergaközpont japánból
22 AMB 2018 beszámoló
24 Formát adunk a minőségnek
26 A fejlődés kulcsa a fémiparban
27  Az optikai 3D méréstechnika az ipar 4.0 gyártási 

stratégiáinak motorja
28  Kísérleti gyártósor fejlesztése öt nanométeres 

generációjú nanoelektronikai technológiákhoz
29  Hét nanométeres csíkszélességű mikroelektronikai 

gyártástechnológiai eljárások fejlesztése

 AUTOMATIZÁLÁS 

30 Aventics a fejlődés útján
33 Murrelektronik magyar webshop
34 A formátum változásának RFID-s észlelése
38 Úttörő technológia: Store Share View a felhőben
40 Beckhoff Technology Day konferencia
42  A digitalizációt is fékezi 

a hazai képzett munkaerő hiánya

 ROBOTIKA 

44  Autonóm mobil robotok (AMR-ek) mögött rejlő 
technológia 

46 A fogók és érzékelők leggyakoribb felhasználása
47  Hogyan formálja a munkaerőpiacot 

a technológiai fejlődés?
48 Robotizáció az irodában 
50 IMTS – a robotcellák telepítése egyszerűbbé válik

 LOGISZTIKA 

52 Greenteam: sok konyhapult  egészen kis helyen
54 Translog connect kongresszus 2018

 JÁRMŰTECHNIKA 

55 Speciális paszta fékezésnél
56 Knorr-bremse portfólió-bővítés
58 Világszerte hódít a Li-ion akkumulátor
60 Akkumulátoros vonat
61 Úton a „nulla környezeti hatású” e-autópálya felé
62 IAA újdonság 
63 Magyar siker a napelemes autók versenyén

 ENERGETIKA 

64 Tiszta, okos és megfizethető energia a jövő kulcsa

65 Börze
66 Partnereink

Csökkentenie kell 
az alkatrészenkénti 
költséget?
A Sandvik Coromant túl azon, hogy biztosítja az 
elvárt minőséget, képes optimalizálni gyártási 
folyamatait. Kiterjedt alkalmazásismeretünk, magas 
minőségű szerszámozási megoldásaink és globális 
ügyféltámogatásunk révén megtalálja, amit keresett: 
alacsonyabb alkatrészenkénti költséget a megfelelő 
minőséggel párosítva.

Shaping the future together.

www.sandvik.coromant.com/automotive
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