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Wszystkie firmy EC Grupy obserwują obecnie duże zainteresowanie nowymi
przedsięwzięciami w branży energetycznej. Od początku swojego istnienia firma
realizowała wiele projektów dla tego sektora. W szczególności dotyczyły one
monitorowania stanu urządzeń i instalacji, przewidywania czasu bezpiecznej
eksploatacji, badania drgań elementów konstrukcji lub modyfikacji własności
konstrukcji, oceny oddziaływania inwestycji energetycznych na środowisko,
jak również sterowania procesami w energetyce. Obecnie projekty spółek EC
Grupy dotyczą − oprócz klasycznych i wcześniej oferowanych prac − między
innymi: monitorowania linii przesyłowych, sterowania sieciami, w szczególności
z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii
elektrycznej i cieplnej, sterowania bateriami lub zespołami baterii, bilansów
energetycznych instalacji przemysłowych i komunalnych, analiz dyspozycyjności
urządzeń i całych instalacji w energetyce, a także poprawy efektywności produkcji
energii. Jednym z ciekawszych wyzwań, przed jakimi stanęli ostatnio nasi
specjaliści, było zwiększenie sprawności turbin typu OCR poprzez zastosowanie
materiałów termoelektrycznych. Komercyjne zastosowanie opracowanego
pomysłu wymaga jeszcze weryfikacji na poziomie testów eksploatacyjnych.
Nowe przedsięwzięcia i inwestycje w rodzimym sektorze energetycznym związane są głównie
z koniecznością zwiększenia jego konkurencyjności. W niedalekiej przyszłości będzie on przecież
musiał konkurować z dostawcami z innych krajów Unii Europejskiej, jak to określono w nowej
dyrektywie energetycznej UE.
Coraz więcej środków transportu oraz urządzeń stosowanych w różnych branżach jest zasilanych
z baterii, a kwestie trwałości i pojemności baterii w stosunku do ich masy są kluczowymi w tych
zastosowaniach. W tym zakresie nasze firmy mają duże sukcesy. Zajmujemy się konstrukcją
systemów zarządzania bateriami (BMS – Battery Management Systems), które sterują procesami
ładowania i rozładowywania w taki sposób, aby zapewnić jak największą trwałość stosowanych
ogniw. Nasze systemy są instalowane w pojazdach, narzędziach elektrycznych, motorowerach
elektrycznych i wielu innych urządzeniach zasilanych bateriami. Projektujemy też magazyny
energii w postaci zespołów złożonych z ogniw litowo-jonowych, dla zastosowań sieciowych –
między innymi dla bilansowania sieci elektroenergetycznych, do których włączone są odnawialne
źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na projekty dotyczące wdrażania innowacyjnych
rozwiązań w energetyce, EC Grupa podjęła strategiczną decyzję rozwoju w tym kierunku.
Poszukujemy partnerów zainteresowanych doskonaleniem procesów produkcji, przesyłu
i dystrybucji energii, uruchamiamy projekty w tym zakresie w celu doskonalenia i poszerzania
oferty dla naszych klientów, jak również wdrażamy nasze nowoczesne rozwiązania w sektorze
energetycznym.
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NT Expo w São Paulo to międzynarodowe targi kolejowe, które zorganizowano już po raz 17. W tegorocznej
edycji wzięło udział ponad 200 wystawców, w tym kilku z Polski.
Inżynierowie EC Engineering pokazali
na targach projekty pojazdów szynowych, które powstały w krakowskim
biurze w ostatnich latach. Zaprezentowali także prototyp pantografu
kolejowego 200EC – nowoczesnego
systemu odbierania prądu dla pociągu z elementami aerodynamicznymi,
o większej trwałości i mniejszej masie. Przedstawili także podciśnieniową toaletę próżniową EC-VAC, która,
dzięki małemu zużyciu wody, może być ekologiczną alternatywą dla
tradycyjnych toalet w pociągach. Na
targach można było też zobaczyć nowoczesny podnóżek dla motorniczego tramwaju, zaprojektowany przez
krakowską firmę.

KRAKOWSCY INŻYNIEROWIE
NA TARGACH W BRAZYLII
Firma EC Engineering po raz pierwszy zaprezentowała się na
największych targach kolejowych w Ameryce Południowej.
Impreza odbyła się w dniach 11-13 listopada w São Paulo w Brazylii.

Udział EC Engineering w imprezie był możliwy dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Innowacyjna
Gospodarka”.
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RFID SYSTEMS
DLA BEZPIECZEŃSTWA
W LOTNICTWIE
Konferencja zgromadziła ponad 140
uczestników, przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowych,
organizacji morskich, linii i portów lotniczych oraz przedsiębiorstw pracujących na rzecz lotnictwa i gospodarki
morskiej.
Jedna z sesji poświęcona była problematyce kontroli bezpieczeństwa, realizowanej przez służby państwowe,
wewnętrzne służby zarządzającego
lotniskiem lub specjalistyczne uzbrojone formacje ochrony. Bartłomiej
Maćkiewicz z RFID Systems zaprezentował podczas tej sesji możliwości wykorzystania technologii RFID dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa
i usprawnienia procesów logistycznych w lotnictwie.

RFID Systems − jedyny w Polsce producent
urządzeń i systemów RFID UHF – we wrześniu
br. wziął udział w międzynarodowej konferencji
naukowej organizowanej przez Wyższą Szkołę
Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Głównym
jej tematem było bezpieczeństwo operacji
w portach lotniczych i morskich, ochrona
środków transportu lotniczego i morskiego oraz
infrastruktury przed zagrożeniami.

Nasi eksperci mieli też okazję zaprezentować takie rozwiązania technologii RFID jak system przeznaczony
dla portów i linii lotniczych RFID AirPort. W systemie tym, oprócz kontroli
dostępu do stref chronionych, proponujemy śledzenie pojazdów na płycie
lotniska, moduły lokalizujące bagaże,
a także mobilną barierę obwodową
ochraniającą teren lotniska lub jego
części.
Na konferencji w Dęblinie zostały
przedstawione i omówione testy
praktyczne systemu RFID AirPort na
lotnisku im. Władysława Reymonta
w Łodzi.
Nasze rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych.

W listopadzie firma RFID Systems wzięła natomiast udział
w Międzynarodowej Konferencji Auto-ID, poświęconej szeroko pojętej technologii RFID.
Konferencja odbyła się w czeskiej Ostrawie. Omawiane były
na niej możliwości wykorzystania technologii RFID w przemyśle kolejowym, usługach,
logistyce, handlu detalicznym
oraz innych branżach. Zastanawiano się też nad przyszłością RFID i innych pokrewnych
technologii.
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ROZWIĄZANIA DLA
KLASYCZNEJ
INŻYNIERII I BIOINŻYNIERII

ELEKTROMAGNETYCZNE MASZYNY DO TESTÓW
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Firma
BOSE ElectroForce,
producent maszyn
wytrzymałościowych,
wykorzystuje
opatentowaną
technologię
bazującą na
elektromagnetyzmie.
Zapewnia to dużą
uniwersalność
prowadzonych badań.

KAMERY DLA PRZEMYSŁU
I LABORATORIÓW
FLIR Systems – światowy lider w projektowaniu i wytwarzaniu kamer
termowizyjnych, wieloletni partner firmy EC Test Systems – ma specjalną,
promocyjną ofertę dla przedsiębiorców i badaczy: pakiety z kamerami
naukowymi.
PAKIET FLIR A35SC / A65SC

Maszyny wytrzymałościowe BOSE
ElectroForce pozwalają na przeprowadzanie testów statycznych oraz dynamicznych do 300 Hz, z możliwością
ustawienia niemalże nieskończonej
liczby cykli.

Zastosowanie beztarciowego silnika
umożliwia przeprowadzanie testów
wytrzymałościowych bardzo delikatnych biokomponentów, a także materiałów o dużej granicy wytrzymałości.
Maszyny te pozwalają dokładnie sterować przemieszczeniem lub siłą w zakresie od 0 do 15 kN.
Z pomocą urządzeń firmy BOSE
ElectroForce można wykonywać różnego rodzaju testy wytrzymałości na:
• ściskanie
• zginanie
• skręcanie.
W jednym teście można zastosować
złożony stan obciążenia, np. rozciąganie ze skręcaniem lub ściskanie ze zginaniem.

W ofercie firmy znajdują się maszyny
wytrzymałościowe, do których można
zamocować specjalne komory, między
innymi:
• termiczne
• 
przyspieszające korozję badanej
próbki
• biokomory, imitujące warunki występujące wewnątrz organizmu.
Urządzenia firmy BOSE ElectroForce są
łatwe w montażu oraz obsłudze. Ich
uruchomienie i korzystanie z nich nie
wymaga przygotowania specjalistycznego laboratorium ani doprowadzenia
żadnych przyłączy hydraulicznych lub
pneumatycznych. Wystarczy rozłożyć
system w laboratorium, podłączyć go
do prądu, ustalić warunki testu i już
można rozpocząć badania. Firma oferuje urządzenia o niewielkiej masie, co
pozwala na ich pełną mobilność.
Z uwagi na zastosowanie beztarciowej technologii bazującej na elektromagnetyzmie, maszyny wytrzymałościowe BOSE ElectroForce są
niezawodne. Producent daje na nie
aż 10 lat gwarancji.

W skład pakietu wchodzą:
• kamera A35sc lub A65sc
• optyka z ręczną regulacją ostrości: 48° dla A35sc oraz 45° dla A65sc
• oprogramowanie ResearchIR, umożliwiające akwizycję sekwencji oraz
analizę danych
• adapter do statywu
• zasilanie PoE (Power over ethernet).

CENA PROMOCYJNA* OD 3650 EUR NETTO.
PAKIET FLIR E40SC
Pakiety Badawcze FLIR Bench Test
Thermal Kits stanowią kompletne
zestawy pomiarowe, gotowe do pracy zaraz po zakupie. Wraz z kamerami termowizyjnymi dostarczane jest
profesjonalne oprogramowanie FLIR
ResearchIR, które pozwala na szybkie
rejestracje oraz zaawansowane analizy ścieżek termicznych. Możliwe jest
tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie rzeczywistym oraz
z zarejestrowanej sekwencji. Oprogramowanie pozwala na zaawansowane wyzwalanie i zatrzymywanie
rejestracji.
Jest to idealne narzędzie dla przemysłu oraz laboratoriów badawczo-rozwojowych.

W skład pakietu wchodzą:
• kamera FLIR E40 (19200 punktów pomiarowych)
• obiektyw 25° oraz 45°, z ręczną regulacją ostrości
• adapter do statywu
• oprogramowanie ResearchIR, umożliwiające akwizycję sekwencji oraz
analizę danych.
Kamera pozwala na pomiar z rozdzielczością do 200um na piksel dla obiektywu 45°.

CENA PROMOCYJNA* OD 3950 EUR NETTO.
PAKIET FLIR T420SC
W skład pakietu wchodzą:
• kamera FLIR T420 (76 800 punktów pomiarowych)
• obiektyw 25° oraz 45°, z ręczną i automatyczną regulacją ostrości
• adapter do statywu
• oprogramowanie ResearchIR, umożliwiające akwizycję sekwencji oraz
analizę danych
• opcjonalnie: obiektyw close-up 2x (50µm) lub close-up 4x (100µm).

CENA PROMOCYJNA* OD 8950 EUR NETTO.
* Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.ects.pl.
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INNOWACYJNE
TESTY ANTYFOULINGOWE

MSC SOFTWARE
DLA STUDENTÓW

Statki, mosty, słupy, podpory, platformy, boje, wszelkie elementy
wykonane z drewna, tworzyw sztucznych lub stali, które są zanurzone
w wodzie, pokrywają się warstwą organizmów i są narażone na rozwój
korozji. Zjawisko foulingu, o którym mowa, powoduje spadek wydajności
transportu morskiego, gdyż wpływa na prędkość żeglugi oraz na zużycie
paliwa.

Oprogramowanie MSC Software’s Student Editions jest na rynku
już od czterech lat i w Polsce korzysta z niego całkowicie BEZPŁATNIE
ponad 3 000 studentów.
Programy takie jak: MSC Nastran,
Patran, SimXpert, Adams, Marc oraz
Actran pozwalają zapoznać się ze
standardowymi rozwiązaniami branżowymi, stosowanymi z powodzeniem od ponad 50 lat.
MSC Software’s Student Editions stanowi cenną pomoc w doskonaleniu
umiejętności w zakresie wspomagania prac inżynierskich (z ang. CAE –
Computer Aided Engineering) oraz
symulacji.

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA
PRZEPROWADZANIE:
• analiz kinematyki i dynamiki metodą wieloczłonową − przy wykorzystaniu oprogramowania Adams®
• liniowych analiz statycznych i dynamicznych − przy wykorzystaniu
MSC Nastran/Patran®
• analiz zjawisk nieliniowych − przy
wykorzystaniu oprogramowania
Marc®
• analiz interdyscyplinarnych − z użyciem SimXpert®
• analiz akustycznych − dzięki oprogramowaniu Actran®.

NIE CZEKAJ, ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Wejdź na http://www.mscsoftware.com/student-editions
i pobierz bezpłatne oprogramowanie MSC Free Student Edition.
Kontakt: software@ec-e.pl, tel.+48 12 341 89

Uwaga studenci! Posiadając umiejętność symulacji z wykorzystaniem
oprogramowania MSC Software’s Student Editions, zyskujecie ogromną
przewagę na dzisiejszym rynku pracy.
Dzięki szybkiemu i nieograniczonemu
dostępowi do szeregu różnorodnych
samouczków oraz seminariów internetowych, jak również przykładowych
problemów, macie możliwość wykorzystania programu do samodzielnej
nauki.

TRADYCYJNE BADANIA – ŻMUDNE
I KOSZTOWNE
Naukowcy lub specjalistyczne firmy
z branży opracowują coraz doskonalsze powłoki zapobiegające zjawisku
foulingu. Niestety od momentu rozpoczęcia badań aż do otrzymania finalnego produktu potrafi upłynąć
nawet 5 lat, a jest to spowodowane
żmudnymi testami w środowiskach
naturalnych – morzach. Testy te mają
odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo
opracowywana powłoka odporna jest
na zjawisko, któremu ma przeciwdziałać. Polegają one na zanurzaniu elementów w wodzie morskiej w różnych
częściach świata i późniejszej ilościowej ocenie stopnia nagromadzenia
i przylegania zanieczyszczeń do powierzchni. Długi czas trwania testów
i logistyka z tym związana podnosi
koszty badań, które w efekcie osiągają bardzo wysoki pułap.
NOWOCZESNA METODA
PRZYSPIESZONYCH TESTÓW
Firma EC Advanced Materials we
współpracy ze spółką Innowacja Polska wdraża efekty prac wykonanych
w ramach międzynarodowego projektu IATS, dzięki któremu opracowano metodę pozwalającą na uzyskanie

informacji o właściwościach antyfoulingowych w maksymalnie 21 dni!
Dla producentów powłok przeznaczonych do kontaktu z wodą jest to
rewolucyjna zmiana, która pozwala
zaoszczędzić koszty, usprawnić proces przygotowania technologii i uczynić go bardziej elastycznym. Projekt
był koordynowany przez spółkę Innowacja Polska, a badania prowadzono na terenie Niemiec, Czech i Polski.
Usługa przyspieszonych testów antyfoulingowych pojawi się w ofercie
EC Advanced Materials w I kwartale
2015 roku.

HODOWLE KULTUR ALG I GLONÓW
Skrócenie czasu testów jest możliwe
dzięki wykorzystaniu roztworów ze specjalnie wyselekcjonowanymi gatunkami
alg i glonów. Obserwuje się ich rozwój
na określonej powierzchni w środowisku laboratoryjnym. Badania dowiodły,
że wyniki uzyskane w skróconym teście
korespondują z rezultatami otrzymywanymi w testach standardowych. Możliwa jest także automatyzacja procesu
badawczego − dzięki urządzeniu opracowanemu specjalnie do tego celu.
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VIBstudio
YOUR MACHINERY GUARDIAN
Firma EC Systems, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, stale
aktualizuje swoją ofertę produktów i rozwiązań do monitoringu i diagnostyki
maszyn. Nasza najnowsza propozycja – VIBstudio – to inteligentna platforma
służąca do ciągłego monitorowania stanu technicznego, zabezpieczania
przed awarią oraz diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń.

Obecna wersja systemu jest podsumowaniem 15-letniego doświadczenia firmy w projektowaniu oraz
rozwijaniu i ulepszaniu systemów diagnostycznych dla najbardziej wymagających gałęzi przemysłu.

SYSTEM VIBstudio JEST DOSTĘPNY
W TRZECH WERSJACH:
• podstawowej (pompy, przekładnie,
wentylatory, napędy)
• dla kompresorów tłokowych
• dla turbin wiatrowych.

PLATFORMA
VIBstudio POZWALA NA:
• 
redukcję nawet o 70% liczby awarii
i przestojów
• 
zmniejszenie o 20% kosztów utrzymania i konserwacji
• 
zwiększenie nawet o 30% żywotności nadzorowanych maszyn.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY VIBstudio:
• monitoring, bezpieczeństwo i diagnostyka na każdą kieszeń
• modułowa architektura i łatwość
rozbudowy
• przejrzysty i nowoczesny interfejs
graficzny
• intuicyjne zarządzanie zdarzeniami
• wykorzystanie technologii True Data ValidatorTM oraz I3 TechnologyTM
• bezprzerwowe przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym równolegle dla każdego z kanałów
• redukcja fałszywych alarmów
• automatyczna diagnoza uszkodzeń
• 
dostęp do danych z dowolnego
miejsca na świecie
• zaawansowany konfigurator kinematyki
• kompatybilność z systemami producentów zewnętrznych.

Szeroki zakres konfiguracji umożliwia
dostosowanie systemu do potrzeb
funkcjonalnych oraz możliwości finansowych klienta. Co więcej, łatwość jego przyszłej rozbudowy pozwala rozłożyć inwestycję w czasie. Na początek
można więc wykorzystywać tanią wersję bazową systemu monitorowania
dla jednej maszyny, a następnie stopniowo rozbudowywać go w zaawansowaną platformę zdalnej diagnostyki
dla całego przedsiębiorstwa.

VIBstudio składa się z systemu akwizycji VIBmonitor oraz oprogramowania VIBnavigator. VIBmonitor
to modułowy, wielokanałowy i autonomiczny system pracujący przy maszynie. System ten, poprzez kondycjonowanie, wysokiej jakości akwizycję
sygnałów i parametrów procesowych
oraz ich ciągłą analizę, monitoruje
stan oraz zabezpiecza pracę maszyn.
Dzięki technologii True Data ValidatorTM, weryfikacji danych w czasie
rzeczywistym, automatycznemu wykrywaniu stanów maszyny oraz zaawansowanym analizom diagnostycznym system szybko i skutecznie
reaguje na pojawiające się anomalie
oraz zdecydowanie redukuje ilość fałszywych alarmów.

VIBnavigator to interfejs użytkownika platformy VIBstudio, oparty o technologię I3 TechnologyTM. Służy przede
wszystkim do monitorowania zdarzeń,
przeglądania danych, a także do konfigurowania i administracji systemem.
Interaktywna i łatwa w obsłudze przeglądarka zapewnia operatorowi intu-

icyjną obsługę. Z kolei służbom utrzymania ruchu oraz diagnostom oferuje
ona szeroką funkcjonalność z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów.
Możliwość indywidualnej konfiguracji oraz automatyzacja operacji sprawiają, że sprawdzenie przyczyn alarmu staje się bardzo proste.

MONITRAN – NOWY PARTNER
BIZNESOWY EC SYSTEMS
Firma EC Systems nawiązała współpracę z angielskim producentem
czujników drgań Monitran – liderem w projektowaniu i produkcji
czujników oraz systemów wibrodiagnostycznych, zbliżeniowych
i pomiaru przemieszczenia. Tym samym nasza firma została wyłącznym
dystrybutorem produktów Monitran na terenie Polski, Rumunii, Węgier,
Czech i Słowacji.
Oferta firmy Monitran obejmuje czujniki ogólnego przeznaczenia i uniwersalne czujniki przyspieszenia, specjalne czujniki prędkości, czujniki prądów
wirowych oraz czujniki przemieszczeń
LVDT. Znajdują one różnorodne zastosowanie m.in. w przemyśle przetwórczym, elektrowniach, oczyszczalniach
wodnych, na turbinach wiatrowych,
a także w górnictwie oraz przemyśle
ropy i gazu. Monitran zapewnia pełną obsługę niestandardowych konstrukcji.
Monitran oferuje dwie kategorie czujników przyspieszenia ogólnego przeznaczenia:
• jednostki z wyjściem AC, odpowiednie do analizy drgań z analizatorów
drgań ręcznych i on-line

• jednostki z wyjściem DC, nadające się do ochrony maszyn, idealne
do wejścia bezpośredniego do PLC,
DCS i innych sterowników przemysłowych.
Do bardziej specjalistycznych zastosowań przeznaczone są czujniki zapewniające dwa wyjścia mierzonego
sygnału, np. przyspieszenia i temperatury czy prędkości i przyspieszenia.
Monitran oferuje również specjalne
czujniki do zastosowań wysokotemperaturowych, prędkości AC, analizy
modalnej i pomiarów trójosiowych.
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Podczas targów firma EC Systems zademonstrowała swój najnowszy produkt VIBstudio – inteligentną platformę do monitorowania i diagnostyki
maszyn. Na stanowisku firmy można też było zapoznać się szczegółowo z ofertą czujników jej angielskiego partnera – Monitran oraz zobaczyć,
jak działają systemy do laserowego
osiowania maszyn Easy-Laser®.

Udział w targach był dla firmy idealną okazją do wymiany wiedzy i opinii
na temat aktualnych trendów w branży, a także pozwolił poznać potrzeby
i oczekiwania potencjalnych klientów.

TARGI MAINTENANCE
PO RAZ PIĄTY W KRAKOWIE
Jedyne w Polsce Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji
Produkcji MAINTENANCE odbyły się w Krakowie w dniach
29-30 października. Była to ich piąta edycja. Jak co roku równolegle
z tą imprezą odbywały się Targi Obróbki, Magazynowania, Transportu
i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas.
Tegoroczna edycja MAINTENANCE
została zorganizowana w Centrum
Targowo-Kongresowym Expo Kraków. Na ponad 9 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej swoje rozwiązania
z zakresu diagnostyki, monitorowania
maszyn, mechaniki, hydrauliki oraz
pneumatyki zaprezentowało ponad
100 firm z całego świata. W programie
targów tradycyjnie już znalazły się seminaria learnShopsTM, w ramach których wygłoszono 26 krótkich prelekcji
prezentujących ofertę wystawców.

ZAPLANUJ INWESTYCJĘ
W DIAGNOSTYKĘ
W listopadzie odbyła się pierwsza
edycja seminarium EC Systems pt.
„Bezpieczeństwo i niezawodność za
rozsądną cenę – zaplanuj swoją inwestycję w diagnostykę”. W spotkaniu wzięły udział firmy z branży energetycznej, stalowej, spożywczej oraz
górniczej. Patronat nad wydarzeniem
objął magazyn branżowy „Służby
Utrzymania Ruchu”.
Celem seminarium było zapoznanie
jego uczestników z systemami do
monitoringu i diagnostyki maszyn
oraz zachęcenie do dyskusji na te-

mat opłacalności ich wdrożenia. Seminarium obejmowało trzy prezentacje, przygotowane przez ekspertów
z EC Systems oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnicy mogli zobaczyć
m.in. jak w praktyce działa inteligentna platforma do diagnostyki maszyn
od EC Systems – VIBstudio. Zapoznali się też z systemami do laserowego
osiowania wałów szwedzkiego producenta Easy-Laser®.
Organizacja tego typu wydarzenia
była dla EC Systems idealną okazją do wymiany wiedzy i opinii na

temat nowych trendów w branży.
Dzięki temu spotkaniu firma mogła też
poznać potrzeby i oczekiwania obecnych
oraz potencjalnych klientów.
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