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HAWLE na targach WOD-KAN
Bydgoskie targi WOD-KAN tradycyjnie przyciągnęły reprezentantów
całej branży – wielkich producentów i mniejszych dostawców,
firmy usługowe, a przede wszystkim kompetentnych
i wymagających odbiorców z kraju i zagranicy.
Oczywiście tradycyjnie wystawcy
na stoiskach prezentowali swoją ofertę,
ale dla zdecydowanej większości bywalców targi w Bydgoszczy to przede wszystkim okazja do spotkań i rozmów.

Najatrakcyjniejsza
ekspozycja
Nie inaczej było na efektownym
stoisku Fabryki Armatury HAWLE. Prezentacja innowacyjnej zasuwy HAWLE
E1 była bardziej pretekstem do rozmowy
o DNA firmy niż przekonywaniem do tego
konkretnego produktu. Wysmakowana
architektonicznie aranżacja stoiska gwarantowała wyjątkowy klimat spotkań,
a niezwykle efektowna – trójwymiarowa,
interaktywna projekcja, pokazująca
zasuwę E1, stanowiła doskonałe dopełnienie ekspozycji, uznanej przez targowe
jury za najatrakcyjniejszą.
HAWLE niewątpliwie należy do ekstraklasy dostawców nowoczesnych rozwiązań. I jak na lidera przystało, musi
zmierzyć się z wyśrubowanymi oczeki-

waniami klientów, zarówno w sferze
technologicznej, jak i biznesowej. Autorskie innowacje HAWLE przyjmowane
są z zaciekawieniem i podziwem,
a po pewnym czasie stają się swoistym
wzorcem funkcjonalności, staranności
wykonania i trwałości.

Lider innowacji
W zasuwie E1 wykorzystano szczytowe osiągnięcia konstrukcyjne HAWLE.
– Łożyskowanie wrzeciona mocowane
w korpusie zasuwy poprzez zamek bagnetowy to rozwiązanie minimalizujące
ryzyko uszkodzenia powłoki antykorozyjnej zasuwy podczas ewentualnych prac
serwisowych – wyjaśniał Radosław
Szeinig, kierownik marketingu technicznego HAWLE, który podkreślił również
dodatkowe zalety nowego produktu:
równy przelot bez przewężeń czy system
prowadzenia klina minimalizujący tarcie
i redukujący moment obrotowy, a także
wykonanie elementów mosiężnych
z materiału o niskiej zawartości ołowiu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami
europejskimi.
HAWLE zdradziło kilka tajników swojej „kuchni”. Goście targowi mogli dowiedzieć się, jak wielką pomocą w procesie
tworzenia nowych produktów jest technologia druku 3D. Dzięki możliwości
szybkiego tworzenia i korygowania kolejnych modeli produktów (również w skali
1:1) czas prac projektowych można skrócić nawet o kilkadziesiąt procent.
HAWLE dba również o innowacje
na etapie produkcji. Bogusław Walkusz,
członek zarządu i jednocześnie dyrektor
ds. handlu i marketingu, opowiadał
o kolejnej wielomilionowej inwestycji

firmy: dwóch nowych centrach obróbczych, zainstalowanych w podpoznańskiej fabryce. – Na tym nie poprzestaniemy. Już w najbliższych latach pojawią
się kolejne propozycje dla naszych klientów. Emocje będą rosły, aż do końca roku

– zapewniał, majac na myśli finał atrakcyjnej loterii dla klientów firmy – szczęśliwcy wybiorą się do Dubaju.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za odwiedzenie naszego stoiska!
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