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Spotkanie dystrybutorów we Fryburgu
W dniach 10 - 12 lipca 2016 roku we Fryburgu (Niemcy) odbyło się już 11. spotkanie przedstawicieli firmy Z-LASER. Tym razem 
międzynarodowe grono sprzedawców laserów i projektorów laserowych powiększone zostało o uczestników z Chin oraz Brazylii. 

Lasery i projektory laserowe

Opr. (pk)

R E K L AM A

Podczas pierwszego dnia przedsta-

wieni zostali nowi pracownicy fir-

my Z-LASER, czyli dyrektor sprzeda-

ży T. Wolff oraz dyrektor marketingu 

R. Reisch. Informacje bieżące z pra-

cy firmy Z-LASER zreferował dyrek-

tor generalny R. Ruh. Także w tym 

dniu podczas wizyty w siedzibie pro-

ducenta przedstawiciele zapoznali 

się z w pełni zrobotyzowanym syste-

mem produkcji laserów ZX, pozwala-

jącym na kontrolowanie jakości, po-

wtarzalności i efektywną produkcję 

tego wyrobu, a przez to skrócenie ter-

minu dostaw urządzeń laserowych.

Przedstawiciele firmy Z-LASER 
z Polski
Delegowani z firmy PENNY GONDEK 

sp. z o.o. z  Oleśnicy, tj. Dorota Czer-

ska i Waldemar Latusek, brali czyn-

ny udział w dwudniowych zajęciach 

z zakresu poznawania szczegółów 

technicznych oraz obsługi nowe-

go asortymentu niemieckiego pro-

ducenta: lasera pozycjonującego ZX 

wyposażonego w nową diodę zielo-

ną, modelu  ZQ1 oraz nowego opro-

gramowania projektora laserowego. 

Nowa dioda zielona daje możliwość 

uzyskiwania projekcji o linii homo-

genicznej, cieńszej od poprzedniej, 

a przy tym bardziej widocznej. Po-

za tym dzięki lepszej widoczności 

można stosować laser o niższej mo-

cy, a te posiadają dłuższą żywotność. 

Kolejnym korzystnym parametrem 

jest możliwość mocowania lasera na 

standardowych wysokościach 1 - 2 

m, nawet jeśli pracujemy z laserem 

o mocy 20 mW (dotychczasowa zale-

cana wysokość w takich warunkach, 

to ok. 3 - 4 m). Zajęcia praktyczne pod-

czas spotkania we Fryburgu uzupeł-

niły m.in. rozmowy przedstawicieli 

w kuluarach, wymiana doświadczeń 

z różnych rynków sprzedaży oraz in-

formacje na temat nowych zastoso-

wań techniki pozycjonowania lase-

rowego.
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