07.06.2018 r.

ROZWÓJ SIECI KONTAKTÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Działalność w ramach KNRBB
W dniu 7.06.2018 odbyło się w Poznaniu spotkanie w ramach wspólnej inicjatywy firmy
Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH oraz Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski
Sp. z o.o. pt. „KNRBB i FPS: Networking international”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość m.in.
zapoznania się z działalnością i ofertą naszego Instytutu, zwłaszcza na niwie prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych.

18.09.2018 r.

PRZYSTĄPIENIE DO MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY BRANŻOWYCH PODMIOTÓW

W dniu 18.09.2018 w trakcie targów InnoTrans w Berlinie Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
przyłączył się do licznej międzynarodowej grupy podmiotów związanych z sektorem pojazdów
szynowych (wytwórcy finalnych pojazdów, dostawcy podzespołów, jednostki naukowo-badawcze i
in.).
Inicjatorem i koordynatorem ww. grupy jest firma Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH,
która współpracuje z partnerami z branży kolejowej na terenie całej Europy. Jej celem jest m.in.
nawiązywanie relacji biznesowych między przedsiębiorstwami oraz wspólna realizacja projektów.
Liczymy, że kompetencje pracowników Instytutu, zwłaszcza na niwie prowadzonych prac badawczorozwojowych, znacząco wesprą wspólne działania.

27.11.2018 r.

ROZWÓJ MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH W KOLEJNICTWIE

W dniu 27.11.2018 w mieście Brandenburg an der Havel miało miejsce spotkanie, w którym udział
wzięli m.in. przedstawiciele firm Havel metal foam GmbH, FPS H. Cegielski oraz niemieckiego
Federalnego Urzędu ds. Kolejnictwa EBA. W trakcie wizyty można było przyjrzeć się procesom
produkcji lekkich materiałów warstwowych (głównie aluminiowe i stalowo-aluminiowe panele typu
sandwich), wykonywanych przy zastosowaniu spiekania proszków. Zasadniczym celem było
określenie potencjału zastosowania tego rodzaju materiałów w pojazdach szynowych.

03.12.2018 r.

SPOTKANIE BIZNESOWE W RAMACH SIECI KOMPETENZNETZ RAIL BERLIN-BRANDENBURG

W dniu 03.12.2018 przedstawiciele IPS „TABOR” uczestniczyli w Berlinie w ważnym 14
międzynarodowym spotkaniu partnerów biznesowych z 7 krajów w ramach Kompetenznetz Rail
Berlin-Brandenburg GmbH. Uczestnicy spotkania mieli możliwość m.in. zapoznania się z działalnością
KNRBB w roku 2018 wraz z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi związanymi z branżą
kolejową. Ponadto przedstawiono prognozy na rok 2019 oraz zaprezentowano istotne wydarzenia
międzynarodowe z branży kolejowej, które będą miały miejsce w przyszłym roku. W trakcie spotkania
kilku z 40-tu uczestników zaprezentowało możliwości firm, które reprezentowali. Między innymi
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w trakcie projekcji filmu promocyjnego pochwalił się szeroko
prowadzoną działalnością. W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia firmy DB
Systemtechnik, gdzie zaprezentowano m.in. nowoczesne stanowisko do badania kontaktu i nośności
styku koło-szyna.

