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Bosch Rexroth Kft. www.boschrexroth.hu

Képzelje el: mi lenne, ha néhány nap vagy akár néhány óra
alatt mindent meg lehetne változtatni a gyárban a padló, a 
mennyezet és a falak kivételével? Teljes rugalmasság, egyénre 
szabhatóság és skálázhatóság. Pontosan erről van szó a jövő 
gyárában. A jövőben történő gyártás követelményei közé az
egyre rövidebb termékciklusok, kisebb cikkméretek és egyedi
termékkialakítások és -jellemzők tartoznak. A hatékony és
változó gyártás felé vezető fejlődés tehát feltartóztathatatlan. 
Minden az érzékelők, gépek, rendszerek és folyamatok átfogó 
hálózatba kapcsolásával kezdődik, tehát mindazzal, ami infor-

mációt nyújt az ipari környezetben. Az olyan megoldások segít-
ségével, mint például a Rexroth IoT Gateway, néhány lépésben
hálózatba kapcsolhatjuk teljes gyártásunkat, az érzékelőtől 
kezdve a gépadatokig, és ezáltal garantált a rendszer átlátha-
tósága és felügyelete. A megelőző karbantartást támogató
mechanizmus kiemelkedően hatékony lehet, ha specifi kus tudás-
sal kapcsoljuk össze a legmodernebb adatfi gyelő megoldásokat.

A Jövő Gyára többé már nemcsak vízió: Now. Next. Beyond.
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címen.

Úgy gondolom, hogy a COVID-19 helyzet után
néhány iparág megkérdőjelezi majd a globális
ellátási láncokat és egy jobb egyensúlyt
igyekszik majd létrehozni. Sőt, valójában
ebben is látom a közép-kelet-európai régió
fejlődésének egyik lehetőségét.
Török László, a Yamazaki Mazak Közép-Európai
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