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AUTOMATIK 2018

Messen er nu vel overstået. Vi har registreret 74 besøg på
standen + alle de løse, og det er næsten tilfredsstillende. Om
onsdagen og torsdagen var messen godt besøgt, og det
mærkede vi naturligvis også på PROFIBUS Danmark-standen.
Tirsdagen, som var åbningsdagen, var traditionelt ret sløj.
Totalt blev messen besøgt af 3.625 gæster og det er praktisk
taget samme antal som de tidligere år. Måske ikke et stort tal,
men til gengæld er ”kvaliteten” af de besøgende ret høj.
Ro-maskinen, som vi havde lånt af Den jydske Håndværkerskole,
blev brugt en del gange til stor morskab for og med billige
TEC, med
Ballerup
kommentarer fra de omkringstående, som kunne følge
i
roerens ydelse på et operatørpanel!
Tak for jeres besøg til de af vores medlemmer, der kom forbi og
hilste på.

IO-Link workshops
Næste opgave for os er at samle deltagere og gennemføre de tre
workshops for IO-Link, som vi tidligere har annonceret overfor
vores medlemmer.
Sammen med dette Nyhedsbrev følger to filer med information
om disse workshops. Print dem gerne ud og brug Flyer_2.pdf til
omdeling til interesserede i jeres netværk. Den skal printes som
to-sidet (vendes over den korte side) og foldes.
Vi har næsten 100 pladser til rådighed på de tre workshops, og vi
skal gerne have alle stole besat, så vi opnår en maksimal
udbredelse af know-how om IO-Link system og produkter. Hjælp
os gerne med det!
Og husk at tilmelde jer selv!

Tillykke til ZBC i Ringsted

ZBC har 2. oktober indviet en hel nyindrettet industriafdeling i
Ringsted. Ringsteds borgmester klippede den røde snor, der blev
Udsnit af PROFIBUS
sænket ned foran ham af to robotter. En fin gimmic!
Danmarks stand på
Borgmesteren gav sig god tid til at besøge samtlige elevstande
Automatik 2008
og tale med eleverne om deres uddannelse og deres automatisk
styrede mini-maskiner og opstillinger.
Jeg deltog som samarbejdspartner og flikkede hurtigt en
PROFIBUS Danmark stand til, hvor jeg præsenterede to plancher
med udstyr på. Plancherne var en gave til skolen fra to af vores
udstillere på Automatik-messen, Bihl+Wiedemann og Siemens.
Skolen var glad for at modtage udstyret, og jeg skulle hilse og
sige tak.
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