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Co jsou Technology Days?

Technology Days jsou v České republice unikátní 
přehlídkou těch nejnovějších technologií v průmyslové 
automatizaci. Nejsou jen o robotech - díky zajímavému 
složení partnerských firem poskytují ucelený přehled  
o všech souvisejících tématech.

Na co se můžete těšit?

• česká premiéra mobilního robotu HelMo

• představení nové řady SCARA robotů TS2

• lineární systém XTS od BECKHOFF s robotem

• bezpečnostní prvky pro automatizaci PILZ

• chytré kamerové řešení pro 3D bin picking SANEZOO

• dopravníkové systémy a kompletní aplikace od TMT 
nebo vibrační podavače pro drobné díly ASYRIL

• inovativní laserové aplikace s roboty od společností 
MATEX nebo LASCAM

• řešení pro automatizaci společnosti MURRELEKTRONIK  
a řadu dalších technologií našich partnerů

• tematická sekce potravinářských technologií včetně 
dedikovaného přednáškového sálu

Jak to probíhá?

Základem akce je výstavní plocha, kde jednotlivé firmy 
představují své produkty a know-how naživo. Zároveň  
pro Vás máme připravené i dva přednáškové sály,  
ve kterých se mimo prezentací partnerských firem můžete 
inspirovat i zkušenostmi z automatizace od našich guest 
speakerů - každý den Vás zástupce některé z významných 
výrobních firem nebo institucí v České republice seznámí se 
svým pohledem na problematiku automatizace.
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Využijte možnosti registrovat se na akci již dnes a získejte tak 
přístup k aktuálním informacím a novinkám mezi prvními!

Použijte QR kód níže na stránce nebo navštivte přímo náš web,  
kde najdete i průběžně aktualizovaný program přednášek:
http://go.staubli.com/TD2019

Po úspěchu prvního ročníku v roce 2017 jsme se letos společně 
se všemi partnery rozhodli posunout akci na novou úroveň  
- i proto je místem konání pardubické výstavní centrum 
IDEON, které nám nabídne více jak 1 300 m2 výstavní plochy 
a zároveň poskytne bezproblémové parkování na rezervované 
ploše přímo před budovou.

Těšíme se na setkání na Technology Days 2019!

Přihlašte se již nyní!

Těšíme se na Vás

Místo konání:
Výstavní, kongresové 
a společenské centrum IDEON
Jiráskova 1963
530 02 Pardubice

Otevírací doba: denně 9:00 - 17:00
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