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Namierzyliśmy dobry kierunek w Targach
Kielce
Swoje stoiska na targach CONTROL-TECH 2010 mieli liderzy rynku - największe w Polsce firmy
zajmujące się dystrybucją pomiarowych maszyn współrzędnościowych oraz ręcznych przyrządów
pomiarowych. Odwiedza je coraz więcej kontrahentów chcących nawiązać kontakty biznesowe, jak

i przedstawicieli szeroko pojętej nauki, zainteresowanych nowościami rynkowymi i poszerzaniem
wiedzy.
Podczas targów można było zobaczyć między innymi twardościomierze, mikroskopy inspekcyjne
i pomiarowe, urządzenia do pomiaru chropowatości, wagi przemysłowe, narzędzia, wiskozymetry
laboratoryjne i przemysłowe oraz wiele innych urządzeń związanych z kontrolą jakości i pomiarami.
Na stoiskach pojawiło się wiele nowości i rynkowych hitów. Można było zobaczyć między innymi
ofertę firmy Carl Zeiss, która zaprezentowała kompletne rozwiązania systemowe najwyższej jakości,
a wśród nich np.: maszyny pomiarowe dla produkcji, portalowe maszyny pomiarowe,
metrotomografy czy wysięgnikowe maszyny pomiarowe. Z kolei firma Faro zademonstrowałka całą
gamę urządzeń: FaroArm, FARO ScanArm, FARO Gage, FARO Laser Tracker ION oraz FARO Laser
Scanner Proton. W ofercie tego producenta znalazły się także przenośne systemy pomiarowe 3D.
PCB Service to najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu badań radiograficznych, które umożliwiają
wykrywanie wad wewnętrznych, powierzchniowych oraz podpowierzchniowych badanych obiektów.
Czołowy polski producenct zaworów przemysłowych, czyli Varimex, przedstawił wszystkie nowości
związane między innymi z armaturą przemysłową. Natomiast najmocniejszym punktem kolejnego
z wystawców - firmy Struers było opracowywanie i produkcja urządzeń laboratoryjnych
półautomatycznych i automatycznych różnej wielkości, przeznaczonych do przemysłowych
laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości. Bogate doświadczenie metalograficzne
pozwoliło tej firmie na opracowanie urządzeń łączących w sobie możliwie najlepszą jakość
uzyskiwanej preparatyki i niespotykaną łatwość obsługi.
Kieleckie targi CONTROL-TECH to doskonałe połączenie świata nauki i biznesu.
Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, wystawa przemysłowych technik pomiarowych
odbywa się w Kielcach również w sezonie wiosennym i towarzyszy między innymi Salonowi
Technologii Obróbki Metali STOM.
Równolegle do jesiennej edycji targów CONTROL-TECH odbyły się także Międzynarodowe Targi
Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii,
Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM&NONFERMET.
Justyna Gawęcka
http://laboratoria.net/aktualnosci/4810.html
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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