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Scoor met service en techniek

Elektro Mechanische Contactdag te gast bij KRC Genk
Naar jaarlijkse gewoonte presenteren de partners van de Elektro Mechanische
Contactdag (EMC) hun meest recente technische realisaties en producten. Editie 2014
vindt plaats op donderdag 13 maart as. in de Cristal Arena van voetbalclub KRC Genk.
De Elektro Mechanische Contactdag focust dit jaar op service en techniek, een winnende
combinatie voor elke succesvolle onderneming. Het thema komt niet alleen aan bod op de
verschillende productstanden die de partners opbouwen, het wordt uiteraard ook aangekaart
tijdens de seminaries.
EPLAN opent met ‘Kwalitatieve documentatie door de juiste service’. Daarna heeft VINK het
over kunststoffen en hoe die vaak oplossingen bieden waar traditionele materialen falen. IGUS
sluit het eerste deel af met een toelichting bij haar servicefilosofie en online tools.
Later tijdens de namiddag ontvangt EMC keynote speaker Johan Van den Berckt (VOKALimburg) voor de toekomstvisie van een industrieel bedrijf.
De boog kan niet altijd gespannen staan en dus krijgen deelnemers de gelegenheid aan te
sluiten bij één van de rondleidingen in het indrukwekkende stadion.
Partners Rittal, Igus, Sensor Partners, Eplan, Eaton, Nord, Phoenix Contact, PEC, Festo en
Vink verwelkomen hun gasten om 13u00 voor seminaries en standenbezoek. De laatste
stadiontour eindigt om 21u00. Tussendoor is ruim tijd voorzien voor het wandelbuffet.
Het bijwonen van de seminaries en het wandelbuffet zijn gratis. Voor alle deelnemers is een
attentie voorzien, maar één winnaar maakt kans op een bijzonder aangename verrassing!
Inschrijven vooraf via www.emc-contact.be is verplicht. Meer details en informatie vindt u op
dezelfde website.
RITTAL
Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
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Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten (voorheen Litcos) tot de fysieke data- en
systeembeveiliging voor IT-infrastructuren (voorheen Lampertz). De toonaangevende software
providers Eplan en Mind8 - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 13 productiesites, 63
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10.500 mensen tewerk en realiseerde in 2010 een omzet van
meer dan 2 miljard euro. Meer informatie op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
Bijkomende info
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