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Zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych
w przemyśle
Kleje i uszczelniacze dla profesjonalistów
Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość
połączeń klejowych blach stalowych
Potencjał wykorzystania nowoczesnych technologii
kompozytowych do wytwarzania elementów maszyn montażowych
Milar – kleje i uszczelniacze dla kolejnictwa
Właściwości palne kompozytów epoksydowych wykonanych
metodą infuzji
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Problemy z odpadami
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Druk 3D części z tworzyw sztucznych na skalę przemysłową
w technologii SLS
Nowy dyrektor zarządzający regionu EuroCentral
w Dassault Systèmes
Przemysłowe drukarki 3D do tworzyw sztucznych i metalu
Druk 3D w technologii SLM z użyciem stali, stopów,
a nawet złota i srebra
PEAK Sports drukuje buty na drukarkach 3D Farsoon Technologies
Tradycyjne metody produkcji części vs druk 3D
Uniwersalność druku 3D w technologii FDM
Gadżety wydrukowane na drukarce 3D
Przemysł potrzebuje spotkań takich jak Targi STOM
TOOLEX – targi napędzające gospodarkę
Razem możemy więcej – podsumowanie Targów SYMAS®
i MAINTENANCE
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