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8 DMG MORI év kezdet Pfrontenben 
- 70 high-tech gép, 8000 vendég, 

két világpremier, a digitalizálásra, az 
automatizálásra és az additív gyártásra 
irányuló jövőorientált témakörök

30 Farm 4.0 – robotizált 
mezőgazdaság. A Festo digitalizált 

termékeinek célja, hogy az ügyfeleket a 
fejlődési folyamatok részeként a digitális 
korba vezesse

60 Munkaerőmegtartás - a csoportban 
dolgozó legjobb kolléga nem biztos, 

hogy alkalmas csoportvezetőnek, hiába 
 tudja az összes műveletet, vagy legrégebben 
dolgozik a cégnél

Bosch Rexroth Kft. www.boschrexroth.hu

Képzelje el: mi lenne, ha néhány nap vagy akár néhány óra alatt min-
dent meg lehetne változtatni a gyárban a padló, a mennyezet és a 
falak kivételével? Teljes rugalmasság, egyénre szabhatóság és skáláz-
hatóság. Pontosan erről van szó a jövő gyárában. A jövőben történő 
gyártás követelményei közé az egyre rövidebb termékciklusok, 
kisebb cikkméretek és egyedi termékkialakítások és -jellemzők tar-
toznak. A hatékony és változó gyártás felé vezető fejlődés tehát fel-
tartóztathatatlan.
Minden az érzékelők, gépek, rendszerek és folyamatok átfogó háló-
zatba kapcsolásával kezdődik, tehát mindazzal, ami információt nyújt 

az ipari környezetben. Az olyan megoldások segítségével, mint pél-
dául a Rexroth IoT Gateway, néhány lépésben hálózatba kapcsolhat-
juk teljes gyártásunkat, az érzékelőtől kezdve a gépadatokig, és ezál-
tal garantált a rendszer átláthatósága és felügyelete. A gyűjtött 
adatokat használó állapotfigyelő megoldásokat például domain isme-
retekkel párosítva a prediktív karbantartásra vonatkozó mechanizmu-
sok nagyon hatékonyak lehetnek. 

A Jövő Gyára többé már nemcsak vízió: Now. Next. Beyond.
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