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Schaeffler – Wasz kompetentny partner w rozwoju mechatronicznych
systemów integracji równie w zastosowaniach przemys owych

yska toczne i prowadnice liniowe stanowi g ówne sk adowe techniki
nap dowej. Pracuj one w centrum ruchu, dlatego te tworz naturalny
punkt odniesienia do integrowania
dalszych czynno ci pomiarowych,
regulacji i sterowania.
Mechatroniczny system integracji to
jednak znacznie wi cej ni
tylko
po czenie najlepszych komponentów w
jedn
ca
. Rozstrzygaj cym dla
funkcjonowania ca ci jest w ciwe
dostrojenie poszczególnych elementów.

Lagereinheit für OP-Deckenstative mit
Hamulec elektromagnetyczny

Grupa
Schaeffler
ma
dziesi ciolecia do wiadcze

Lekko biegu- yska suportu z
sensorami, zintegrowane w
nap dzie rowerów elektrycznych

za
sob
w zakresie

satysfakcjonuj cego integrowania elektroniki, sensoryki i sk adowych nap du w
rodowisku
ysk tocznych i prowadnic liniowych. Wspólnie z naszymi filiami,
jak specjali ci od nap dów bezpo rednich IDAM i silnymi partnerami w
dziedzinie sensoryki i elektroniki, jak Continental AG, firma Schaeffler mo e
osi gn wszelkie kwalifikacje niezb dne do integracji elektroniki z mechanik .
Broszura „Mechatroniczne systemy integracyjne. Wasza szansa, nasze
wiadczenia“ (PMS) daje krótki przegl d naszego potencja u i kwalifikacji w
mechatronicznych systemach integracji w zastosowaniach przemys owych.
Link

Wasz partner do rozmów z dzia u sprzeda y firmy Schaeffler oraz eksperci
od mechatroniki w technice zastosowa ch tnie przedyskutuj z Wami
mo liwe koncepcje, jak mo na dalej optymalizowa
rozwi zania
mechatroniczne w Waszych zastosowaniach.
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Publikacja „Mechatroniczne systemy
integracyjne. Wasza szansa, nasze
wiadczenia“ (PMS)
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Naj wie sza wiadomo z witryny internetowej: produkty do utrzymania
ruchu i serwis teraz na stronach internetowych Schaefflera
Od 01.08.2012 wyroby do utrzymania ruchu i serwis firmy Schaeffler s teraz w
pe ni
obecne
równie
na
stronach
internetowych
Schaefflera
(www.schaeffler.de/.com/.es). Przedtem informacje te mo na by o znale nie w
sieci centralnej ale na rozmaitych platformach.
Nowe elementy menu pod has ami „Wyroby i serwis“ („Produkte & Services“ )
„Wyroby INA/FAG“ („INA/FAG Produkte“)
zawieraj
wszystkie istotne
informacje dotycz ce wyrobów i us ug w zakresie monta u i demonta u,
smarowania, osiowania, monitorowania jak te regeneracji
ysk tocznych. Na
odno nych stronach o wyrobie i w Mediatece Schaefflera stoj do dyspozycji
stosowne publikacje , jak przyk adowo aktualny Katalog utrzymania IS1, i
softwerowe programy do pobrania. Tre – dost pna dotychczas w niemieckim,
angielskim i hiszpa skim – zostanie w przysz osci rozszerzona o dalsze wersje
zykowe. Wszystkie informacje odno nie serwisu przemys owego i
przemys owego rynku wtórnego mo na znale pod www.schaeffler.de/services
wzgl dnie www.schaeffler.de/aftermarket.
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W sprawie dalszych informacji i zapyta prosimy zwraca si do Waszego
biura sprzeda y Schaefflera.
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