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Webinar: Maszyna adaptacyjna – czym jest i jak umożliwia elastyczną produkcję ?  

  

Konsumenci oczekują dziś produktów, które otrzymają kiedy chcą, czyli szybko i dokładnie takie 

jakie chcą, dostosowane do ich indywidualnych preferencji. Aby sprostać tym wyzwaniom 

potrzebna jest nowa inteligentna technologia produkcji – potrzebna jest maszyna adaptacyjna, 

która umożliwia elastyczne dostosowanie do panującego popytu.  

Firma B&R prezentuje nową koncepcję maszyny adaptacyjnej, która zapewnia elastyczną 

produkcję, dzięki dostępnym dziś technologiom: inteligentnego transportu, nowoczesnemu 

systemowi wizyjnemu, zintegrowanej robotyce i możliwości wcześniejszej symulacji.  

 

Dowiedz się, jak zyskać przewagę konkurencyjną podczas webinaru: Maszyna adaptacyjna 

– czym jest i jak jak umożliwia elastyczną produkcję? 

W ciągu 30 minut Michał Dłuski – wcześniej inżynier automatyki, dziś doświadczony Inżynier 

Sprzedaży OEM w firmie B&R – przedstawi nową koncepcję elastycznej produkcji. Dodatkowo 

prowadzący odpowie na pytania podczas sesji Q&A. 

 

Podczas webinaru uzyskasz odpowiedź na pytania: 

 Przed jakimi wyzwaniami stają dziś firmy produkcyjne?  

 W jaki sposób producenci maszyn oraz dostawcy technologii mogą sprostać tym 

wyzwaniom?  

Z jaką wiedzą na pewno pozostaniesz? 

 Poznasz 4 kluczowe technologie, które gwarantują elastyczność produkcji w koncepcji 

maszyny adaptacyjnej. 

 Zobaczysz przykłady producentów, którzy już wdrożyli inteligentną technologię i uruchomili 

maszynę adaptacyjną. 

 Dowiesz się, jak nowa technologia przekuje się na korzyść dla Ciebie i konkurencyjność 

Twojej firmy na rynku. 
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Wybierz termin i zarejestruj się na webinar: 

 24 czerwca, godz. 9:30 (link: https://bit.ly/2BL7kfo) 

 25 czerwca, godz. 15:00 (link: https://bit.ly/2YmU34w) 

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona. Rejestrację zamykamy na 12 godzin przed wydarzeniem. 

 

Sprawdź przykładowe realizacje i dowiedz się więcej już teraz na stronie internetowej firmy B&R. 

 

 

https://bit.ly/2BL7kfo
https://bit.ly/2YmU34w
https://www.br-automation.com/adaptive/#solution

