
Nagrodę tą traktujemy jako dowód uznania ze strony 
czytelników pisma dla oferowanego przez nas pro-
duktu. Doceniamy też fakt, że ich uwagę zwróciło 

nowatorskie podejście do tematu wykorzystania przyrządów 
diagnostycznych jako przenośnych banków danych, o prawie 
nieograniczonych obecnie możliwościach. Z jednej strony 
jest miło otrzymać tego typu wyróżnienie, z drugiej jednak 
jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Wytężoną pracą 
musimy teraz pokazać, że nagroda trafi ła w odpowiednie 
ręce oraz podtrzymać dobrą opinię zdobytą wraz z tą sym-
boliczną statuetką. 

– Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska.

Nagroda „Produkt Roku 2006" przyznana przez czytel-
ników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu ma 
dla naszej fi rmy znaczenie prestiżowe. Z zadowole-

niem odnotowaliśmy fakt obecności wśród laureatów wielu 
polskich fi rm, które prezentowały innowacyjne produkty. To 
dobrze świadczy o rozwoju polskiej gospodarki. Atlas Copco 
Polska z przyjemnością będzie prezentować swoje nowości 
w kolejnych wydaniach miesięcznika. 

– Maciej Fedyna, Atlas Copco Polska.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów za po-
mysł i nienaganna realizacje, czytelnikom zaś – za 
docenienie prostego wydawałoby się produktu, który 

jednak rozwiązuje problemy tysięcy warsztatowców – zgodnie 
z motto Henkla: „czynimy życie ludzi łatwiejszym, lepszym 
i piękniejszym”. Nagroda tym cenniejsza, ze przyznawana 
przez samych użytkowników i jedyna – dla branży chemicz-
nej. 

– Dariusz Żychowicz, Henkel Polska.

Nagroda „Produkt Roku 2006” dla systemu emrm 
stanowi doskonałą promocję marki oraz potwierdza 
innowacyjność oferowanego przez fi rmę Technodat 

rozwiązania informatycznego. 
– przedstawiciel fi rmy Technodat.

Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy uczestniczyć w gali 
przyznania nagród, niestety nawał obowiązków nie 
pozwolił nam na to, gdyż jesteśmy fi rmą mocno rozwi-

jającą się, pracujemy nad nowymi projektami. Jednak dzię-
kujemy redakcji i czytelnikom za docenienie naszej pracy 
i wybór naszego produktu.

–  Rafał Rajczonek, igus.

Nagroda dla XLE, oferowanego przez nas sterownika 
PLC zintegrowanego z panelem operatorskim, traktu-
jemy jako potwierdzenie właściwego doboru produktu 

do naszej oferty. Uznanie dla XLE jest tym ważniejsze, że 
wyrazili je specjaliści ds. utrzymania ruchu, którzy są czytel-
nikami pisma. Ekonomiczna cena urządzenia oraz bogate 
funkcje zawarte w małej obudowie zapewne przyczynią się 
także do dobrego przyjęcia produktu na rynku.  

– Wojciech Kmiecik, Astor.

To bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Zarówno dlatego, 
że przeszło sito selekcji ekspertów, jak również dlate-
go, że zostało przyznane przez czytelników istotnego 

miesięcznika. Taka nagroda stanowi potwierdzenie przy-
jętego kierunku rozwoju fi rmy IGE+XAO i stanowi bardzo 
istotny impuls do dalszych prac rozwojowych. Oferta fi rmy 
IGE+XAO obejmuje szerokie spektrum produktów, które mam 
nadzieję, spotkają się z równie dobrym przyjęciem przez 
czytelników pisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów 
Przemysłowych. 

– Andrzej Iwanowski, IGE+XAO.
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