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Дизайн & Інжиніринг Райнер Вьортц
Контактна особа: Райнер Вьортц, директор
Інтернет сторінка: www.design-engineeringonline.de
Demo Videos: https://design-engineering-online.de/portfolioitem/laserbeschriftungszelle-2/
https://design-engineering-online.de/portfolio-item/verpackungs-etikettierautomat/
https://design-engineering-online.de/portfolio-item/laborproben-etikettsortiertisch/
Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
Ми розробляємо та виготовляємо обладнання та системи для автоматичного маркування та
ідентифікації промислових виробів за допомогою нанесення етикеток та лазерного маркування.
•
•
•
•

Логістика та пакувальна промисловість
Медична і лабораторна техніка
Автомобілебудівна промисловість
Автомобільна електротехніка

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•
•

Дистриб’юторів
Постачальників і операторів послуг

Що робить нас винятковими?
•

Деякі з наших блоків нанесення етикеток є запатентовані.

Перші проекти вже реалізовані на українському ринку для виробників комплектуючих деталей
для автомобілів.

Екельманс FCS ҐмбГ
Контактна особа: Стефанос Гігіс,
менеджер з продажу, автоматизація
обладнання
Інтернет сторінка: www.eckelmann.de
Social Media: https://www.linkedin.com/company/eckelmann-ag

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
Збільшення продуктивності наявних виробничих потужностей
Удосконалення планування
Об’єднання в мережу наявного обладнання, незалежно від виробника і технологій
Зростання конкурентоспроможності за рахунок підвищення прозорості та зниження
стартових витрат
Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•

Малі та середні виробничі підприємства із сектору машинобудування і металургії,
виробництва комплексного промислового обладнання з різальними ЧПУ верстатами
або верстатами для обробки листового металу (лазерного, фрезерного, токарного,
свердлильного, шліфувального устаткування).

Що робить нас винятковими?
•

Незалежна від виробника мережа наявного та нового обладнання з управлінням
«Екельман»
Вигідна модель ведення розрахунків, що базується на використанні, для легкого
введення в цифрову форму (оцифрування).

MMS: Мережа обладнання/ місток
між офісом і виробництвом

MMS моніторинг
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Fath ҐмбГ
Контактна особа: Ніколас Блідтнер,
директор з продажів
Інтернет сторінка :
https://www.fath24.com/industrialecosystems
Social Media: https://www.linkedin.com/company/fath-components

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
•
•

Ми хотіли б налагодити мережу дистрибуції в Україні для створення додаткових
можливостей для продажів за допомогою рішень для Індустрії 4.0.
Українські компанії заслуговують на можливість використовувати ці прості рішення, щоб
зробити своє виробництво ще більш ефективним, чистим та безпечним.

Ми досягаємо цього, надаючи дистриб'юторам, серед іншого, такі рішення:
•
•
•
•

LEAN розмітка підлоги для виробничого цеху
LEAN рішення для маркування та зберігання для внутрішньої логістики
Рішення IoT для інтелектуального менеджменту, який зменшує помилки монтажу і
автоматизує процеси закупівель – не залежно від постачальника
Компоненти для алюмінієвих профілів | Особливо цікаві для підприємств ІТ-галузі, які
виконують робочі місця з алюмінієвих профілів

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•
•
•

Дистриб'ютори промислового обладнання
Підприємства ІТ-галузі, які виконують робочі місця з алюмінієвих профілів
LEAN-консалтингові фірми

Що робить нас винятковими?
LEAN- рішення для виробничих компаній з одного джерела при унікальному співвідношенні ціни
та якості. (наприклад, варіанти візуалізації виробництва та логістики, матеріального
забезпечення тощо)
•

Компоненти для алюмінієвих профілів, сумісні з ITEM та Bosch з привабливим
співвідношенням ціни та якості
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Gds ҐмбГ
Контактна особа: Анне Кудла, керівник відділу збуту

Інтернет сторінка: https://www.gds.eu/de/
Social Media:
https://www.linkedin.com/company/gdsgmbh/

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
•
•
•
•
•
•

Підтримка імпорту продукції на територію ЄС
Консультування з питань дотримання необхідних стандартів та нормативів ЄС
Підтримка щодо одержання маркування CE
Оцінка ризиків
Посібники, інструкції
Переклади

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•
•

Підприємтсва у таких галузях як: машинобудування, медична техніка, авіація,
спеціалізоване машинобудування
Усі компанії, яким потрібно укладати документи – промисловість , органи влади, інституції
(інструкції з експлуатації, службові документи, навчальні курси, контракти)

Що робить нас винятковими?
•
•
•

•

•
•

Повний сервіс: обслуговування та програмне забезпечення від одного виробника.
Програмне забезпечення, системи управління контентом, сервер доставки контенту,
каталоги запасних частин
Ми є постачальником послуг технічної документації на продукт, що відповідає
знаку СЕ (маркування СЕ). Для цього ми здійснюємо переклади на відповідну
державну мову.
Ми - виробник програмного забезпечення, який створює ці документи швидко та
економічно і робить їх доступними в інтернеті; технічна документація, документація на
знак СЕ.
Ми підтримуємо компанії, які хочуть експортувати свою продукцію до ЄС.
Ми - виробник програмного забезпечення для систем управління контентом і серверу
доставки контенту (Content-Delivery-Server).
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Гайдельберг інструментс мікротехнік ҐмбГ
Контактна особа: Вольфганг Майкснер

Інтернет сторінка: https://heidelberginstruments.com/en/
Social Media (LinkedIn): https://de.linkedin.com/company/heidelberginstruments

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
•
•

«Гайдельберг інтсрументс» виробляє високоточні лазерні літографічні системи для
структурування 2-х та 2,5-вимірних поверхонь.
Ми не проводимо абляцію, а піддаємо висвітленню лаки, які потім відповідно проходять
подальшу обробку:
o Літографія: покриття лаком – висвітлення – прявлення – матування
o Літографія сірого тону (2,5D): покриття лаком – висвітлення – RIE або LIGA –
виготовлення матриці

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•

Клієнти (переважно промислові замовники): Виробники MEMS, датчиків, вдосконаленої
упаковки, напівпровідників, оптичних компонентів (наприклад, мікролінзи, лінзи Френеля,
голограм, DOE), виробників мікрофлюїдів, виробники частково травлених поверхонь
(наприклад, захисні сітки для електробритв, фільтри для кавових машин), медичні
вироби, друковані плати високої щільності (High-Density-PCBs), пристрої живлення,
автомобільна галузь.

Що робить нас винятковими?
•
•
•
•
•

•
•

Вже понад 30 років ми займаємося лазерним експонуванням та інсталювали понад 1000
одиниць обладнаня у 50 різних країнах світу.
Ми володіємо дуже великим досвідом, як щодо вимог і технічних рішень, так і щодо
процесу.
Ми обслуговуємо багато різних ринків
Ми розробляємо всі системи та програмне забезпечення самостійно, тому є гнучкими
Технічні відмінні ознаки:
o Найменша ширина конструкції до 250 нм
o CD uniformity: від 30 нм
o Точність позиціонування: від 40 нм
o Висока пропускна здатність
o Невелика зона покриття (площа, необхідна для обладнання)
Глобальна присутність: у 20 країнах з 10 власними філіями (20 країн мають, як власні
представництва, так і партнерів з продажу)
Високоякісні системи завдяки десятиліттям літографічної компетенції, глибоким знанням
щодо застосування та високій готовності до інновацій

8

InnovationLab ҐмбГ
Контактна особа: Луат Нгуєн, керуючий
директор

Інтернет сторінка: www.innovationlab.de
Social Media: https://www.linkedin.com/company/innovationlab-gmbh

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
•
•
•
•

«InnovationLab» - провідний експерт у галузі друкованої та органічної електроніки з
акцентом на гнучкі друковані датчики (сенсори).
Наша основна компетенція - розробка індивідуальних та створених спеціально для
замовників комплексних рішень у сфері друкованої та органічної електроніки
Ми підтримуємо наших клієнтів у ході всього виробничого ланцюжка та супроводжуємо їх
від концепції до серійного виробництва функціональної, друкованої продукції
Основна увага приділяється гнучким датчикам тиску, температури, вологості та газу, які
ми можемо, за потреби, інтегрувати в загальне рішення, включаючи програмне
забезпечення на основі KI

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•

•

Усі можливі цільові групи , B2B нові клієнти, особливо в нафтовій промисловості, охороні
здоров'я, логістиці, автомобільній галузі, «розумному місті» (Smart City), секторі
роздрібної торгівлі
Підприємства усіх галузей, яким потрібні гнучкі та вигідні за ціною сенсори

Що робить нас винятковими?
•

•
•

•
•

На відміну від звичайних сенсорів, виробництво друкованих сенсорів пропонує більший
вибір функціональних матеріалів, підкладок та процесів нанесення. Отримана гнучкість
дизайну робить можливим безліч нових застосувань. Датчики можна друкувати на
гнучких і навіть на таких, які біологічно розкладаються, до прикладу - текстиль.
Виготовлення сенсорів із використанням методу друкування вимагає лише двоетапного
процесу й економить час та ресурси; вартість специфікації матеріалів значно нижча.
Це відкриває нові варіанти використання, наприклад, плівки з друкованими сенсорами,
якими можна обмотати автомобільні акумулятори для контролю стану акумулятора в
режимі реального часу, або друковані сенсори в пов'язках для ран, які вимірюють,
скільки тиску припадає на рану або скільки вологи є всередині пов'язки.
Ми підтримуємо наших клієнтів у галузі друкованої електроніки протягом усього процесу
виробництва: від ідеї до промислового серійного виробництва.
Нашу якість підтверджують наші задоволені клієнти, до яких належать багато
національних та міжнародних концернів.
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Друковані датчики для автомобільної галузі
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MP ҐмбГ Системи монтажу і контролю

Контактна особа: Євгеній Толкачов

Інтернет сторінка: www.mp-bln.de
Презентація компанії: MP-GmbH_RU

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
•
•
•

Наша основна компетентність полягає в автоматизації процесів монтажу, вимірювання
та випробувань, тут ми пропонуємо частково та повністю автоматизовані рішення.
Ми розробляємо індивідуальні та спеціально виготовлені монтажні системи,
випробувальні системи кінцевої лінії та автономні вимірювальні машини.
Власна продукція:
o Моніторинг кількості дозування дуже малих кількостей (0,005 … 5 мл/хв.)
o Прилади перевірки щільності для мікровитоків (0,005 … 5 мл/хв.)
o Серво-гвинтові преси (1 … 250 кН)
o Обробка виробничих даних

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•

•

Клієнти, які залучені до попереднього і / або завершального етапу монтажу продукції та
шукають інноваційні рішення для своїх процесів монтажу та контролю (від ергономічних
робочих місць із застосуванням ручної праці до повністю автоматизованих складальних
ліній)
Галузі:
o Автомобільна промисловість (насоси, шестерні, електромотори, вихлопні
системи, модулі розподільних валів, тощо)
o Медична техніка (кардіостимулятор, блістер-упаковка для таблеток, тощо)
o Електротехніка (пристрої захисного відключення, реле, контролери, тощо)
o Промисловість загалом (барабанні двигуни, запобіжні клапани, техніка з’єднань)
o та інші
У цьому контексті ми також зацікавлені у партнерстві для локального обслуговування
наших систем.
Клієнти, яким потрібні спеціальні рішення у сфері контролю кількості дозування дуже
малих кількостей.

Що робить нас винятковими?
•

Монтажні системи, які ми поставляємо, виробляють по всьому світу. Пріоритетними
країнами останнім часом були: Тайвань, Таїланд, США, Бразилія та ЄС. У всіх цих
країнах ми пропонуємо місцеві сервісні послуги, які реалізуються з вітчизняними
компаніями-партнерами.
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•

•
•

•
•
•

Тому наша сильна сторона полягає в можливості пропонувати високоякісне
машинобудування по всьому світу та поєднувати наше дистанційне обслуговування з
місцевим сервісом.
Окрім того, з плином часу ми набули широкого ноу-хау у технології монтажу,
вимірювання та контролю. Ми використовуємо це на користь усіх клієнтів і тому можемо
запропонувати цікаві, орієнтовані на клієнта концепції рішень.
І не в останню чергу наші клієнти мають користь від нашого досвіду роботи з високими
стандартами якості автомобільної промисловості.
Такі теми, як мікродозування та моніторинг, Індустрія 4.0 (IoT), відстежуваність, розвиток
інноваційних процесів є частиною нашого портфоліо, поряд із класичним
машинобудуванням.
Керівник проектів є носієм української / російської мови з відмінними технічними
знаннями.
Довірливі ділові відносини з відомими клієнтами, як, наприклад: Biotronik, BMW, Bosch,
Daimler, ForLife, GETRAG, Häfele, Hota, Knorr-Bremse, STIHL, VW, ZF Group
Відомі клієнти: Bosch, Knorr Bremse, GETRAG, Hasse & Wrede, ZF Group, STIHL

Нагороди та cертифікати

Приклади конвеєрних ліній та іншого устаткування
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Rubröder GmbH Factory Automation
Контактна особа: Вольфганг Рідель,
керуючий директор

Інтернет сторінка: https://rubroeder.com/home-en-gb/

Для яких проблем / викликів і в яких галузях ми пропонуємо рішення?
•

Ми пропонуємо системи для виробництва електроніки

Кого ми б хотіли залучити в Україні до співпраці?
•

Кінцеві споживачі та / або дистриб’ютори чи торгові посередники для нашої продукції

Що робить нас винятковими?
Деякі приклади нашого широкого асортименту продукції для виробництва електроніки:
o Накопичувач друкованих плат: високоякісні накопичувачі друкованих плат із
запатентованим паралельним регулюванням ширини
o Системи пайки THT для легкої впайки і випайки високополюсних деталей THT. Ми також
постачаємо індивідуальні паяльні форсунки
o Легко інтегрований фідер будівельних елементів для використання роботів, відповідно
до замовлень клієнтів та спеціальних машин
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