
Visite nosso estande virtual nexy
03/12/2020

Lamentamos profundamente o cancelamento da feira de gestão de processos e
intralogística LogiMAT deste ano devido ao aumento do risco de infecção pelo coronavírus e
ao fato de que, diferentemente de outros anos, não podemos vê-lo em Stuttgart. A fim de
facilitar um intercâmbio pessoal e apresentar nossos novos produtos a você, criamos uma
versão digital do nosso estande da feira.

Visite nosso estande virtual e descubra mais sobre nossas novas soluções de rede de
sensores wireless. On-line, mostraremos várias aplicações em fábricas de última geração,
por exemplo, fluxo automatizado de materiais usando nosso sistema eKanban ou frotas de
veículos guiados automatizados (AGV) otimizados, que incorporam sinais automáticos de
"wake-up" com base em nossa tecnologia wireless sWave.NET ®.  Através da rede wireless,
o AGV inativo ou não utilizado pode ser colocado no modo "deep sleep", exigindo quase
nenhuma energia.
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facilitar um intercâmbio pessoal e apresentar nossos novos produtos a você, criamos uma
versão digital do nosso estande da feira.

Visite nosso estande virtual e descubra mais sobre nossas novas soluções de rede de
sensores wireless. On-line, mostraremos várias aplicações em fábricas de última geração,
por exemplo, fluxo automatizado de materiais usando nosso sistema eKanban ou frotas de
veículos guiados automatizados (AGV) otimizados, que incorporam sinais automáticos de
"wake-up" com base em nossa tecnologia wireless sWave.NET ®.  Através da rede wireless,
o AGV inativo ou não utilizado pode ser colocado no modo "deep sleep", exigindo quase
nenhuma energia.

Faça uma visita virtual hoje em nosso estande, ou entre em contato conosco pelo e-mail 
nexy@steute.com e faça uma consulta telefonica.

Esperamos ansiosos por você
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