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BOIT20230201005

Ten włoski startup opracował i oferuje 
inteligentny chwytak ze zintegrowaną kamerą 

3D i pokładową sztuczną inteligencją, zdolny do 
autonomicznego rozpoznawania obiektów i 

przestrzeni głębi, który można zintegrować z 

dowolnym rodzajem cobota. Firma oferuje 
rozwiązanie w ramach umów handlowych.

 This Italian startup has developed and offers a 
smart gripper with integrated 3D camera and 

onboard AI, capable of autonomously 
recognizing objects and spaces of depth, which 
can be integrated into any kind of cobot. The 

company offers the solution under commercial 
agreements. 

02/02/2024

BRNL20230202005

Firma z Holandii zajmuje się dostarczaniem, 

naprawą, renowacją i czyszczeniem układów 
wydechowych, m.in. katalizatorów i filtrów 
cząstek stałych. Przedsiębiorstwo poszukuje 

dostawcy mat montażowych do kontroli emisji 
spalin. Obecną marką, której używają w swojej 

działalności, jest Unifrax. Firma zainteresowana 
jest pozyskaniem dodatkowego dostawcy 

Unifrax lub podobnego, maty niekoniecznie 
muszą być matami Unifrax.

 The company from the Netherlands is active in 
delivering, repairing, refurbishing and cleaning 

exhaust systems, for example catalysts and 

particulate filters. They are looking for a 
supplier of emission control mounting mats. 

The current brand they are using in their 
business is Unifrax. They are looking for an 

additional Unifrax supplier or similar, the mats 

don’t necessarily have to be Unifrax mats.

02/02/2024

BRDE20230216022

Oddział dużej firmy z północnych Niemiec, 
poszukuje dostosowanego (niestandardowego) 
rozwiązania do podnoszenia, które ułatwiłoby 

proces pracy. Rozwiązaniem może być narzędzie 
lub maszyna, która musi być w stanie podnieść 

do 200 kg, z prędkością 0,4-0,6 m/s i spełniać 
kryteria pierwszego stopnia certyfikacji 

„athmosphères explosibles” (ATEX). 
Przedsiębiorstwo poszukuje firmy zajmującej się 

inżynierią mechaniczną, która jest w stanie 

opracować i zbudować rozwiązanie podnoszące.

A big companies’ branch office, based in 
northern Germany searches for a customized 

lifting solution to facilitate one step within its 

working process. The solution may be a tool or 
machinery and needs to be able to lift up to 

200kg, with a speed of 0,4-0,6m/s and fulfil the 
first level criteria of the “athmosphères 

explosibles” (ATEX) certification. The enterprise 
searches for a mechanical engineering company 

which is able to develop and build the lifting 

solution.

16/02/2024

BRFR20230208019

Francuska firma zlokalizowana w regionie 
paryskim, specjalizująca się w modelarstwie, 

poszukuje partnera przemysłowego do produkcji 

i montażu części nowych serii modeli przy 
użyciu kilku technologii (elektronika, wtrysk 

tworzyw sztucznych lub metali, maskowanie 

natryskowe, tampodruk itp.). Rozważana jest 
umowa produkcyjna/podwykonawcza.

A French company located in Paris region, 
specialized in models, is looking for an 

industrial partner to produce and assemble a 

part of its new ranges of models using several 
technologies (electronics, plastic or metal 

injection, spray masking, tampoprint, etc.). A 

manufacturing/subcontracting agreement is 
being considered. 

 08/02/2024


