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Příliš horké léto i virtuální měna?
Způsob tohoto léta, řečeno po způsobu Vančurových plovárenských hrdinů, byl poněkud zvláštní 

a na naše dosavadní poměry i trochu horký a bouřlivý. Jenže takový už je svět a to, co je pro nás 

extrém, připadá obyvatelům monzunových oblastí jako zcela běžná věc. Prostě všechno už tu kdysi 

nějak bylo, i divné střídání klimatických podmínek. Jen jsme možná odvykli, resp. nezvykli si na jejich 

jinou pravidelnost.

To, na co se lze naštěstí aspoň částečně spolehnout, je pravidelnost některých událostí, jako jsou třeba 

veletrhy, jejichž podzimní sezóna právě začíná. I když i tady se časy mění. Podle posledních údajů 

Společenstva organizátorů veletrhů a výstav (SOVA ČR), na tom pořadatelé veletrhů byli loni o něco 

hůře než v předchozím roce – ubylo jim ploch, firem i návštěvníků, o čemž se ostatně mohl snadno 

přesvědčit každý, kdo některou z tradičních výstavních akcí navštívil. Je to ostatně vcelku logické – 

v časech nepříznivého ekonomického vývoje a klesajícího HDP nemají firmy příliš ochoty investovat 

do předvádění svých výrobků a snaží se spíše šetřit. Pokles celkové výstavní plochy o 3,3 % vem čert, 

tento údaj lze vždy ve statistikách nějak elegantně zakamuflovat, ale horší je to s více než desetinovým 

odlivem vystavovatelů – bylo jich nejméně od roku 2002. „To neokecáš…“, jak by řekl třídní sígr, exspolu-

žák Šroubek, řečený Vrut, a právě tento parametr vyjadřuje nejvýstižněji ekonomickou náladu panující 

ve firemním sektoru. Naštěstí je tu i lépe odpovídající srovnání s obdobím roku 2010, které zachycuje 

i veletržní akce s víceletou periodicitou (což bývají právě ty významné) – z něj již veletržní trh vychází 

lépe, koriguje pokles vystavovatelské účasti „jen“ na 5 %, ale stejně… 

Nepříznivý vývoj se pořadatelé veletrhů snaží logicky dohnat jinde: jejich přidáváním, takže roste 

počet veletrhů – v Česku to dělalo dokonce třetinu navíc, čímž se počet nejrůznějších výstavních akcí 

vyšplhal až na číslo 254. Ano, právě tolik jich bylo podle údajů SOVA loni u nás evidováno, což je na 

zemi našich parametrů pozoruhodné skóre – statisticky vzato, vychází na každý měsíc nějakých 21 

výstav a veletrhů. Nicméně se sluší poznamenat, že nárůst se týkal hlavně menších akcí, s účastí do 

stovky vystavovatelů. 

Teď ale opět přicházejí ke slovu velcí hráči a veletržní konstelace zahrnující tradiční prestižní akce 

s víceletou periodicitou, jako EMO, jubilejní MSV Brno, Schweissen & Schneiden… a statistiky jejich 

vystavovatelské a očekávané návštěvnické účasti naznačují obrat k lepším časům. A poměřováno 

jejich optikou vypadá výhled do dalších časů vcelku nadějně – zdá se, že svět se už skutečně začíná 

postupně otřepávat z dlouhotrvající etapy hospodářského útlumu.

O posunu v ekonomice do nové etapy napovídá i řada dalších náznaků, signalizujících, že se něco děje. 

I když našince bombardovaného denně domácí mediální masáží upoutají spíše půtky na politické 

scéně, či exodus českých turistů z Egypta (sice méně slavný, zato rychlejší než Mojžíšova akce s izraelity 

před pár staletími), skutečností je, že právě hlavně v tom světě mimo náš občas poněkud zatuchající 

rybníček, se toho děje ažaž, co se nás třeba dříve či později bude také týkat. Další mocně propíraná 

eskapáda Ivety Bartošové či jiné z „profláklých“ pseudocelebrit asi s cenami ropy (a tím i benzínu u čer-

pacích stanic) příliš nehne, zato pro naše média samozřejmě nezajímavá drobná zmínka o útocích 

fundamentalistické partičky na rafinerie, či nepokojích v rovníkové Africe (to je tam, co se těží ty vzácné 

suroviny pro elektroniku, víme?) s velkou pravděpodobností ano.

Do této kategorie patří např. i nenápadná informace, že německé ministerstvo financí uznalo virtuální 

měnu bitcoin, kterou považuje za „soukromé peníze”. Ještě před Německem uznali bitcoin za platidlo 

i v USA, aspoň v Texasu, kde o nich v tomto smyslu rozhodl soudce federálního soudu – v procesu 

s podvodným fondem operujícím s digitální měnou. S bitcoinem, vytvořeným v roce 2009, se obchoduje 

na specializovaných burzách a je navržen tak, aby ho nikdo nemohl jakkoli ovlivňovat, tzn. ani vlády 

a centrální banky (počet jednotek v oběhu bude konečný a poslední mají přijít do oběhu kolem roku 

2140). Možná právě proto se proti „neovladatelným“ bitcoinům naopak postavila Thajská centrální 

banka, která je hodlá ve své zemi zakázat s tím, že na virtuální měnu podle nich nejsou uzpůsobeny 

zákony. Jenže pravidla se chtě nechtě obvykle musí čas od času přizpůsobit novým podmínkám, 

aby odpovídala době – a ta je dnes aspoň v zemích, které se označují za technologicky vyspělé – 

jednoznačně určována právě faktory jako jsou digitalizace či další virtuální záležitosti. Jen doufejme, 

že v adaptaci na nové podmínky se svět nebude inspirovat u našich politiků, kteří jsou, jak známo, 

v ohýbání zákonů skuteční mistři…
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ALSTOM EXPANDUJE NA VÝCHOD
Zhruba 65 mil. Kč je hodnota prv-

ních dvou kontraktů, které brněn-

ský Alstom podepsal v  Rusku 

s elektrárnou Reftinskaja a na Ukra-

jině s elektrárnou Krivorožskaja. 

Firma zde prostřednictvím své di-

vize Boiler products uspěla s nabíd-

kou rotačního regenerativního 

ohříváku Ljungstrom nové gene-

race pro elektrárny a teplárny. 

Nový koncept regenerativních ohříváků 

pochází z brněnské divize společnosti 

Alstom, ve které se zúročilo 50 let zku-

šeností s konstrukcí těchto zařízení. Pro 

Alstom nejde o první zakázky podob-

ného druhu. Modernizaci ohříváků již 

rea lizoval např. v elektrárnách Prunéřov 

II a III, Tušimice, Chvaletice – celkem bylo 

zmodernizováno více než 160 ohříváků 

vzduchu v ČR, na Slovensku, v Maďar-

sku, na Balkáně a na Kubě. 

„Jedním z klíčových důvodů, proč je 

o tento produkt zájem je, že se po mo-

dernizaci ohříváku sníží přefuk vzdu-

chu do spalin o 60 až 80 %. Nové ře-

šení zvýší účinnost kotle, což znamená 

významnou úsporu paliva. Návratnost 

investice se při tom pohybuje od 1,5 

do 2,5 let. Zcela výjimečnou roli ale 

hraje fakt, že je tento koncept moder-

nizace aplikovatelný na všechny typy 

regenerativních ohříváků vzduchu 

od všech výrobců. To má pro Alstom 

silný strategický význam,“ vysvětluje 

prezident společnosti Alstom, Petr 

Brzezina. Podle odhadů Alstomu se 

jen v Rusku a na Ukrajině nacházejí 

stovky kotlů typu, u nichž je možná 

modernizace touto metodou. 

L 410 DOSTANOU NOVÉ MOTORY OD GE
Evropská agentura pro bezpečnost 

letectví (EASA) udělila v dubnu 

osvědčení pro použití českého 

turbovrtulového motoru GE v ob-

líbeném dopravním letounu L 410. 

Typové osvědčení zároveň firmě 

GE umožní vstoupit na trh turbo-

vrtulových dopravních letounů 

k přepravě pasažérů i nákladu.

GE letos plánuje vyrobit více než 70 

těchto nových motorů, které se kromě 

Turboletu už využívají např. v americ-

kém zemědělském letounu Thrush 

510G nebo čínském přetlakovém 

letadle Primus 150. 

Mezi společnostmi GE Aviation a AIR-

-TEC, jež provozuje největší flotilu 

letounů L 410 v Africe, byla pode-

psána dohoda na vývoj programu 

remotorizace L 410, v jehož rámci 

budou nahrazeny dosud používané 

jednotky M601 novým motorem H75 

od GE. Zákazníci mohou snadno přejít 

ze stávajících motorů M601 na nové 

motory H75, bez nutnosti provádět ja-

kékoliv větší úpravy letounu. Program 

remotorizace zajistí vyšší výkon při 

provozu ve vysokých teplotách, sníží 

spotřebu paliva a prodlouží interval 

mezi generálními opravami. 
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Schüco nekrachuje
V předchozím vydání TechMagazínu 

na str. 51 byla v článku „Zkrachoval 

další ze solárních gigantů“ mezi fir-

mami, které podlehly problémům 

spojeným s vývojem fotovoltaic-

kého trhu, uvedena rovněž společ-

nost Schüco. Ovšem jak upozor-

nilo redakci zastoupení Schüco CZ 

s.r.o., zmíněné problémy se dotkly 

pouze solární divize, která omezila 

výrobu (s níž ale nekončí), nikoli 

firmy Schüco International KG jako 

takové – její ostatní divize samo-

zřejmě nadále pokračují ve svých 

aktivitách beze změn. Za chybně 

uvedenou informaci se společnosti 

Schüco omlouváme. /red/



z domova a ze světa

59/2013

PERSONÁLIE  
VE FIRMÁCH

AVG pod 
novým 
vedením
Do pozice chief 

executive officer 

a managing direc-

tor ve společnosti AVG Technolo-

gies byl jmenován Gary Kovacs, 

který přišel ze společnosti  Mozilla 

Corporation. Tam působil jako CEO 

s odpovědností za růst firmy v ob-

lasti stolních počítačů a mobilů. 

Posila týmu 
Computer-
links
Česká dcera ně-

mecké matky Com - 

puterlinks přijala 

novou posilu lokálního týmu. Na 

pozici Business Development 

Manager nastoupil Petr Bobek, 

jehož hlavním úkolem bude roz-

voj prodeje produktů a řešení Cit-

rix. Bobek přichází ze společnosti 

Microsoft.

Personální 
změny 
v C.S.CARGO
Do vrcholového 

vedení české po-

bočky C.S.CARGO 

nastoupí od 1. září 

nový finanční ředi-

tel Martin Hrubý. 

Na pozici střídá 

Martina Hrdinu, 

který byl povýšen 

a nastupuje od  

1. října na pozici finančního ředitele 

celé skupiny C.S.CARGO. Martin 

Hrubý přichází ze společnosti O.K. 

Trans Praha, kde více jak 5 let pů-

sobil na postu finančního ředitele.

Do ČTÚ míří 
Ondřej Filip
Uvolněné místo 

v Radě Českého 

telekomunikač-

ního úřadu po 

Janě Fürstové, které skončil man-

dát, obsadí Ondřej Filip, který patří 

k výrazným postavám českého ICT 

sektoru. V roce 2004 se stal výkon-

ným ředitelem sdružení CZ.NIC, 

které sdružuje firmy zaměřené 

zejména na poskytování interne-

tových služeb a provozuje registr 

doménových jmen .CZ.
 

NÁKLADY NA STAVBU ČESKÝCH DÁLNIC  
JSOU PODLE NKÚ ZBYTEČNĚ VYSOKÉ 
Podle analýzy Nejvyššího kontrol-

ního úřadu (NKÚ) by české dálnice 

mohly být až o pětinu levnější. 

NKÚ analyzoval 74 staveb za 

215 mld. Kč, zkontroloval 29 akcí 

za 83 mld. Kč, a prověřoval práci 

ministerstva dopravy, Státního 

fondu dopravní infrastruktury 

a Ředitelství silnic a dálnic. 

Jak vyplývá z informací úřadu, který 

se ve své studii (v níž vychází mj. ze 

srovnání stavebních nákladů v ČR 

a v Německu) zaměřil na problémy 

ovlivňující náklady a přípravu vý-

stavby dálnic a rychlostních komu-

nikací od roku 2008 do září 2012, byly 

průměrné náklady na pořízení 1 km 

dálnice 416 mil. Kč, u rychlostní ko-

munikace 378 mil. 

Kč za kilometr.  

Síť dálnic a rychlost-

ních silnic přitom 

měla být podle 

koncepce mini-

sterstva dopravy 

z 90. let minulého 

století už dosta-

věna, ale pokud půjde její budo-

vání dosavadním tempem, bude 

dokončena až za 32 let a náklady 

se vyšplhají na 520 mld. Kč, což je 

o 64 % víc, než se počítalo v roce 

1999. Důvodem, proč se výstavba 

neúměrně prodlužuje, jsou podle 

NKÚ mj. i nedostatky v koncepční 

a řídicí činnosti Ministerstva dopravy. 

Od schválení investičního záměru do 

dokončení stavby uplyne nejčastěji 

12 let. K časovým skluzům docházelo 

především v souvislosti s územními 

a stavebními řízeními, přetrvávaly 

problémy s vymezením tras. Náklady 

na výstavbu dálnic a rychlostních 

komunikací ale rostou i v době sa-

motné výstavby. Kontroloři zjistili, 

že u 13 staveb došlo k 920 změnám, 

kvůli nimž stavební náklady stouply 

o téměř 2 miliardy Kč. 

IBM SE SPOJUJE S GOOGLEM A HLEDÁ PODPORU VÝROBCŮ ČIPŮ 
Společnost IBM vytvořila s in-

ternetovým gigantem Google 

a několika výrobci čipů a síťo-

vých zařízení alianci OpenPo-

wer Consortium na podporu 

své čipové technologie Power 

s cílem přitáhnout k ní více uži-

vatelů. 

Dalšími členy seskupení jsou např. 

izraelský tvůrce čipové architek-

tury Mellanox Technolo-

gies, americký výrobce 

čipů Nvidia a tchajwan-

ský producent serverů 

Tyan Computer. Skupina 

bude budovat serverové, 

s íťové a databázové 

technologie založené na 

čipech pro vzdálená, cloudová da-

tová centra. Hardware a software 

technologie Power, jejímž 

výlučným vlastníkem je 

zatím IBM, firma v rámci 

aliance otevře pro další 

vývoj a bude ji licencovat 

ostatním. Podle vyjádření 

IBM bude aliance otevřena 

každé další firmě, která se 

bude chtít zapojit do inovace této 

platformy. 

DOSTAVBA JE MOCHOVCE MŮŽE POKRAČOVAT 

Slovenská vláda se dohodla na 

uzavření kontraktů s dodavateli 

pro dostavbu jaderné elektrárny 

Mochovce. Po dohodě s většino-

vým akcionářem společnosti Slo-

venské elektrárne (SE) uvolnila 

260 mil. eur (přibližně 6,6 mild. 

Kč) za proplacení části prací na 

dostavbě, jíž se účastní také české 

firmy.

„Oba akcionáři na mimořádné valné 

hromadě elektráren schválili dodatky 

ke kontraktům s klíčovými dodava-

teli stavby. Toto rozhodnutí bylo 

přijato s cílem zajistit pokračování 

naléhavých dokončovacích prací 

na projektu, a zabránit tak vážným 

škodám pro společnost,“ uvedla 

mluvčí SE. 

Slovensko se s italským koncernem 

Enel, který v SE drží 66 % akcií, už 

delší dobu pře o zvýšení rozpočtu 

projektu a vláda italskou firmu kriti-

zuje, že dokončení třetího a čtvrtého 

bloku atomové elektrárny se dostalo 

do časového skluzu. Původně se 

počítalo s tím, že třetí a čtvrtý blok 

elektrárny budou hotovy loni, resp. 

letos. Podle aktuálních odhadů to však 

bude zřejmě až v letech 2014 a 2015. 

Enel zpoždění zdůvodňuje mj. i do-

datečnými opatřeními zaměřenými 

na zvýšení bezpečnosti elektrárny, 

jejichž potřeba vyplynula ze zátěžo-

vých testů.

Jednání mezi vládou a Enelem 

ohledně nového rozpočtu projektu 

budou pokračovat. Návrh na zvý-

šení nákladů dostavby elektrárny na 

3,8 mld. eur (98 mld. Kč) z původně 

odhadovaných 2,78 mld. eur na jaře 

zástupci vlády zamítli. 
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CzechInvest  
má opět šéfa 
Po roce bezvládí byl jme-

nován do státní agentury 

CzechInvest nový generální 

ředitel. Stal se jim Marian Piecha, jenž řídí 

odbor inovačního podnikání a investic na 

MPO ČR, který se účastnil tendru na gene-

rálního ředitele vypsaného exministrem 

průmyslu Martinem Kubou. Bude mít na 

starosti mj. dokončení procesu slučování 

CzechInvestu a agentury CzechTrade, plá-

nované k letošnímu 31. prosinci.

Eset s novým 
technickým 
vedením
Na pozici technického ře-

ditele české pobočky anti-

virové společnosti Eset nastoupil Miroslav 

Dvořák. Bude zodpovídat za veškerá tech-

nické a technologické aktivity firmy, tzn. řízení 

vývoje interních systémů pro Eset ČR, řízení 

provozu IT a v neposlední řadě také technic-

kou a technologickou podporu produktů.

Vývoj v GE Aviation 
s novým ředitelem  
GE Aviation se stala jedi-

nou společností v ČR, která 

vlastní certifikaci DOA (De-

sign Organization Approval) opravňující 

vyvíjet turbovrtulové motory na základě 

certifikací EASA. Ředitel vývoje Rob Levin 

splnil přísná kritéria EASA a byl jmenován 

vedoucím projektové divize v ČR. Bude 

zodpovědný regulačním orgánům za vývoj 

motorů i za celý vývojový tým.

Posila  
v Hannover Messe
Manažerské pozice v ob-

chodní jednotce Hanno-

ver Messe veletržní skupiny 

Deutsche Messe posílila paní Tessa For-

sblad, která byla jmenována novou ředi-

telkou projektu Průmyslové automatizace, 

jedné z 11 jednotek reprezentujících jed-

notlivé oborově zaměřené akce komplexu 

průmyslových veletrhů Hannover Messe.

Jmenování  
ve Webcomu
Společnost Webcom jme-

novala začátkem července 

nového výkonného ředitele, 

jímž se stal Stanislav Hlobilek, který dosud 

ve firmě působil na pozici obchodního 

a marketingového ředitele. Nyní bude 

zároveň zastávat i funkci předsedy před-

stavenstva. Dříve pracoval jako obchodní 

a marketingový ředitel ve společnosti Karat 

Software a již 15 let své profesní dráhy se vě-

nuje prodeji a implementaci ERP řešení. 

ČESKÉ LETECKÉ MOTORY PRORAZILY 
V ČÍNĚ 
Letecké motory H80 z pražské 

továrny GE Aviation budou po-

hánět 20 práškovacích letadel 

amerického výrobce Thrush 

Aircraft, který získal zakázku 

státního zemědělského gi-

gantu Beidahuang Group. 

První tři letouny Thrush 510G už 

do Číny odletěly, zbylé budou 

dodány rozložené a sestaveny až 

na místě, přičemž nejméně 6 le-

tadel se do provozu dostane ještě 

letos. Hodnota kontraktu včetně 

tréninku pilotů a dodávky náhrad-

ních dílů nebyla zveřejněna, ale 

podle dostupných informací jde 

o „vysokou osmimístnou sumu“ 

v dolarech. V případě, že se stroje 

osvědčí, otevírá se oběma firmám 

čínský trh zemědělských letadel, 

což by pro českého výrobce 

leteckých motorů znamenalo 

historický průlom na čínském 

trhu. H80 jsou vůbec první české 

motory pro civilní letadla v Číně. 

V minulosti se do země dostalo 

jen několik českých cvičných leta-

del Aero L-29 Delfín, která koupila 

čínská armáda.

GE Aviation také vybrala prvního 

partnera, který bude v zemi pro-

vozovat autorizované servisní 

středisko. Bude provádět servisní 

kontrolu motorů provozní údržbu 

včetně vyjmutí a výměny motorů 

H75, H80 a H85 a jejich kompo-

nent: bude jím výrobce letadel 

China Aviation Industry General 

Aircraft (CAIGA), který letňanské 

motory použije i ve svém letounu 

Primus 150, jehož výroba by měla 

začít v roce 2015. „Je šance, že 

Thrush 510G se v Číně stane stan-

dardem. Motory musí přibližně 

jednou za 5 let na generálku, to 

nám generuje další tržby,“ uvedl 

obchodní ředitel GE Aviation 

Czech Milan Šlapák. Práškovací letadla Thrush 510g pro čínskou Beidahuang Group
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RUSKO POPRVÉ OZNÁMILO VÝŠI SVÝCH ZÁSOB ROPY A PLYNU 

Poprvé ve své historii zveřej-

nilo Rusko objem svých zásob 

zemního plynu a ropy, které 

byly až dosud považovány za 

státní tajemství. 

Prezident Putin se rozhodl letité 

tabu prolomit a nařídil údaje 

o těchto komoditách zveřejnit, 

protože jejich uchování jako ta-

jemství již není aktuální s tím, že 

- jak uvedl ruský ministr přírodních 

zdrojů Sergej Donskoj – „v době 

boje o investice je nerostné bo-

hatství důležitým argumentem 

a není žádný důvod to skrývat.“ 

A tak se svět poprvé dozvěděl, 

že k 1. lednu 2012 činily zásoby 

ruské ropy celkem 28,7 mld. tun 

a zásoby plynu 68,4 mld. m3. Jejich 

těžba je klíčovým odvětvím ruské 

ekonomiky a Rusko je nyní největ-

ším producentem ropy na světě 

a státní plynárenská společnost 

Gazprom je největším světovým 

těžařem plynu. 

SKF INVESTUJE DO ROZŠÍŘENÍ ČESKÉHO ZÁVODU
Švédský koncern SKF zahájil 

v červenci dostavbu výrobního 

areálu společnosti LINCOLN CZ 

v Chodově na Mostecku. Re-

alizací dostavby, jejíž dokon-

čení je plánováno na květen 

příštího roku, dojde k rozšíření 

stávajícího výrobní areálu 

o dalších 8000 m2 skladové 

a výrobní plochy. 

Tím se umožní přesun výroby z ne-

vyhovujících prostor umístěných 

mimo areál a rozšíření výrobních 

kapacit. Firma dnes nabízí práci více 

než 300 zaměstnancům a dostav-

bou vytvoří další pracovní místa, 

zejména strojírenských profesí.

Objekt jako jeden z mála výrob-

ních areálů v ČR prochází certifi-

kací LEED, která posuzuje vliv bu-

dovy na životní prostředí v různých 

fázích jejího životního cyklu. Cílem 

investora je dosáhnout hodno-

cení na úrovni LEED Gold, druhé 

nejvyšší možné úrovně. „Našim zá-

měrem je vytvoření moderních 

výrobních prostor s komfortním 

pracovním prostředím, přátel-

ských k životnímu prostředí“, říká 

ředitel společnosti Martin Zvěřina. 

Portfolio mazacích systémů v sor-

timentu SKF zaznamenalo drama-

tický rozvoj v roce 2004. V roce 

2010 došlo k akvizici společnosti 

Lincoln Industrial včetně jejího 

výrobního závodu v Chodově. 

Tím SKF obnovila svou výrobní 

tradici v ČR, nuceně ukončenou 

znárodněním jejího závodu na vý-

robu ložisek v Černýši u Klášterce 

nad Ohří v roce 1948. Výrobní 

závod v Chodově, který působí 

úspěšně již od roku 1995 se díky 

současné investici stává klíčovou 

základnou pro výrobu mazacích 

systémů celého koncernu SKF. 
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Přehlídky strojírenských technologií
EMO Hannover (16.–21. 9. 2013) – MSV Brno (7.–11. 10. 2013)

KOVOOBRÁBĚNÍ BUDOUCÍCH LET JE I HLEDÁNÍ 
ODPOVĚDÍ NA NOVÉ VÝZVY

EMO je tradiční platformou pro inovace, a i letošní ročník bude mít rozhodně co nabídnout. 

Svědčí o tom řada připravovaných premiérových uvedení nových strojů i účast renomova-

ných výzkumných institucí, jako je např. proslulý Fraunhoferův institut, které budou v září 

v Hannoveru prezentovat svá řešení.

I když stroje zcela nové koncepce se neobjevují na 

veletrzích každý rok, o atraktivní novinky rozhodně 

nebude nouze. Mezi nejčastější směry inovací patří 

sofistikovaná multifunkční zařízení, kombinující 

v sobě možnost operací prováděných dříve samo-

statnými stroji (např. víceosá obráběcí centra, která 

zvládají soustružení i frézování), inovace v oblasti 

řídicích systémů, ale také nové technologie a ře-

šení umožňující dosáhnout strojům ještě lepších 

parametrů, zejména pokud jde o rychlost obrábění, 

snižování “ztrátových” časů pro výměnu nástrojů 

apod. Pozornost výrobců se zaměřuje zejména na 

vysokorychlostní obrábění (HSC), přesné řezání 

a dělení s využitím tradičních i pokročilých metod 

(plazma, laser,vodní paprsek…) a speciální tech-

nologie a postupy, jako je např. mikroobrábění, 

elektroeroze apod.

Také v oblasti nástrojů pokračuje neustálý souboj 

o lepší inovační řešení ať už v oblasti konstrukčního 

provedení, kde i zdánlivý detail může znamenat 

revoluční zlepšení, nebo využití různých speciál-

ních materiálů (např. povlaky pro nové odolnější 

povrchy) zvyšující jejich výkonové parametry či 

životnost.

Nové stroje pro nové materiály
Výzvou je nyní i obrábění nových moderních ma-

teriálů. Ať už jde např. o titan, používaný pro jeho 

vlastnosti v leteckém a kosmickém průmyslu či 

v medicínských aplikacích, nebo různé pokročilé 

slitiny a kompozitní materiály. Ty nabízejí pozo-

ruhodné vlastnosti a často zcela nové možnosti 

pro konstruktéry, ale jejich opracování s využitím 

tradičních technologií a metod je obtížné a často 

prakticky nemožné. Nastupují proto specializovaná 

zařízení a nástroje nové generace, které umožňují 

pracovat i s těmito materiály, jež byly dosud prak-

ticky výhradně doménou pro speciální aplikace 

– často právě kvůli své ceně a nárokům na zpra-

cování. Nyní se spektrum jejich využití rozšiřuje 

i do dalších oblastí a jejich použití může znamenat 

konkurenční výhodu, což je lákadlem pro řadu 

firem a příležitostí pro výrobce obráběcích strojů 

a nástrojů této kategorie.

Dalším imperativem doby je efektivita. Uživatelé 

výrobních technologií po celém světě čelí velkým 

problémům, a jsou vystaveni obrovskému tlaku 

na výši nákladů. Trend směřuje k vývoji a výrobě 

stále výkonnějších strojů posunujících hranice 

dosavadních možností, ale s důrazem na maxi-

mální efektivitu, a to jak pokud jde o jejich provoz, 

tak maximální spolehlivost a snižování nároků na 

údržbu. Nicméně pokročilé technologie samy 

o sobě pro poskytovatele výrobních řešení nestačí. 

Musí se vyrovnat také s mimořádně rozmanitými 

potřebami zákazníků. Požadavky na obsluhu stroje 

jsou obecně stále rozsáhlejší a složitější, samozřej-

mostí je zajištění kvality, dokumentace, precizní 

kontrola stroje a jeho údržba a již zmiňovaná snaha 

o maximální energetickou efektivitu prováděných 

operací.

Stroje získávají inteligenci
V této souvislosti nabývá na významu i další fak-

tor charakterizující moderní strojírenskou výrobu 

a kovozpracování: jednoduchost obsluhy. I když 

stroje jsou stále sofistikovanější, snaží se výrobci 

o maximální zjednodušení jejich obsluhy, která 

by nevyžadovala složité programování, seřizování 

a nastavování provozních parametrů. Řada funkcí 

je proto svěřována automatice s využitím mož-

ností nejnovějších technologií jako jsou bezdrá-

tové přenosy a komunikace mezi systémy (M2M 

– machine-to-machine apod.). To je i oblast, na 

níž je zaměřeno ústřední téma letošního ročníku 

EMO Hannover. „Inteligence ve výrobě“ zajišťuje, 

že inteligentní stroje budou nezávisle sdělovat své 

provozní parametry dohledu řídicích a kontrolních 

systémů, nadřazenému komplexu známému také 

jako „Průmysl 4.0“. „Inteligence ve výrobě“ pomáhá 

obsluze strojů spolehlivě splnit každý úkol. K tomu 

je využívána široká škála podpůrných nástrojů a asis-

tenčních funkcí, jako jsou např. multimediální prvky 

řídicího systému, které jej činí srozumitelnějším pro 

obsluhu, webové diagnostické systémy, dálkový 

servis, inovativní koncepty hot-line podpora apod.

Obrábění pod tlakem ekonomiky
Pro letošní rok předpovídají ekonomičtí experti 

další nárůst spotřeby obráběcích strojů o 2 %, což 

by vyjádřeno v peněžním objemu znamenalo 

hodnotu kolem 68 mld. eur. To znamená, že po 

třech silných předchozích letech lze vidět počí-

nající dočasné zpomalení, nicméně očekává se, 

že v průběhu druhé poloviny letošního roku HDP 

a průmyslová produkce získají opět na hybnosti 

a nastartují další růst. 

Ve spotřebě obráběcích strojů se v roce 2014 oče-

kává zhruba desetinový růst. Největším světovým 

odběratelem obráběcích strojů je dlouhodobě au-

tomobilový průmysl a dodavatelé jeho komponent, 

výrobci zařízení, firmy, elektrotechnický průmysl, 

přesné strojírenství a optika, včetně zdravotnické 

techniky, plus další výrobci dopravní techniky (le-

tecký průmysl, výroba a stavba kolejových vozidel 

a lodí). Budou investovat zhruba o 6 % více, což by 

se mělo v příštím roce zdvojnásobit. /re/
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TOVÁRNY ZÍTŘKA ZÍSKÁVAJÍ INTELIGENCI

Od 16. do 21. září 2013 se v Hannoveru koná další ročník předního světového veletrhu zpraco-

vání kovů EMO 2013. Na otázky k letošnímu ročníku nám před veletrhem telefonicky odpověděl 

člověk nejpovolanější – výkonný ředitel pořadatelské organizace, Svazu německých výrobců 

obráběcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken – VDW), Dr. Wilfried Schäfer.

Mottem letošního ročníku veletrhu je „Intelli-

gent producing” – inteligentní výroba. Co si 

můžeme pod tímto konceptem představit?

Toto téma má dva, resp. tři aspekty a všechny se 

týkají větší funkcionality a inteligence ve strojích, 

komunikace ve výrobních provozech. První aspekt: 

továrny jsou stále inteligentnější – a nejde jen 

o stroje jako takové, Výrobci jsou schopni zajistit 

zákaznická inteligentní řešení uzpůsobená pro spe-

cifické výrobní požadavky zákazníka, ať je odkudkoli. 

Což zahrnuje jednak stroje, ale i proces designu 

apod. takže nejen stroje, ale i celá řešení mohou být 

z různých důvodů jiná v USA, jiná pro Evropu atd. 

Druhý aspekt představuje požadavek dát větší inteli-

genci systémům pro podporu lidí, kteří stroje obsluhují 

a pro provoz strojů samotných. Protože to není jen 

o tom stisknout tlačítko, aby stroj šel nebo se zastavil. 

Je tu řada funkcí zaměřených na kvalitu, servis, přípravu 

– musí i komunikovat, sdělit že skončil operaci apod. To 

znamená, že potřebuje hodně podpory, kvalitní řídicí 

systém a odpovídající rozhraní „člověk-stroj,“ aby tyto 

práce mohl dělat. Proto je tu hodně multimédií a po-

dobných věcí, aby obslužný personál mohl dokonale 

využít všechny funkce, které stroj nabízí.

Třetí aspekt je, že stále více a více strojů je zapojeno 

a funguje uvnitř komunikačních sítí ve výrobních 

podnicích, ve kterých spolu vzájemně spolupracují, 

počínaje plánováním práce a nástrojů, do kterého byla 

začleněna také řada nových funkcí a možností včetně 

inteligence a komunikace ve výrobním prostředí.

Jaké hlavní výzvy stojí před výrobci obráběcích 

strojů nyní? Co můžeme čekat v příštích letech?

Některé hlavní výzvy jsou spojeny s technickými 

aspekty, inspirovány snahou nalézt správná řešení, 

která zajistí návratnost investic do customizace, 

neustále se pracuje na zvyšování produktivity a fle-

xibility strojů. Zkoušejí se nové technologie, které 

je potřeba integrovat do strojů, protože výzva dne-

ška není jen odlévat železo, je tu spousta měření, 

softwaru a elektroniky, řídicí systém, mikrotech-

nologie, které přicházejí z jiných oborů, ale jsou 

velmi užitečné pro výrobu a proto potřebujeme 

tyto technologie začlenit do vybavení strojů. To je 

jedna z pokračujících výzev pro výrobce.

Další velkou výzvou – zvláště pro evropské vý-

robce – je uvědomit si, že trh se stále více mění 

a hlavní pozornost se nyní přesouvá k Asii. A jestliže 

chcete být hráčem na tomto trhu, musíte tam být 

přítomen, budovat tam servisní síť, abyste mohl 

obsluhovat tamní zákazníky a podílet se na aktivi-

tách v těchto rozvíjejících se trzích. To je výzva pro 

firmy z pohledu byznysu.

Čínský trh je jistě velkým lákadlem, ale je tu 

jiná otázka – nevytváří si firmy v Číně poten-

ciálního konkurenta? Číňané jsou známí jako 

mistři kopírování…

Jenže čínští výrobci ještě zdaleka nedosahují techno-

logické úrovně, kterou nabízejí evropští výrobci. Jsou 

úspěšní v low-tech kvůli ceně a někteří z nich mají 

menší podíl na trhu i v mid-tech, pokud jde o systé-

mové schopnosti. Takže z pohledu např. německých 

výrobců nepředstavují v tomto ohledu vážnou kon-

kurenci. Jsou možná konkurencí pro korejské nebo 

taiwanské výrobce, ale ne pro evropské, zejména 

pokud jde o evropskou špičku. Konkurence na trhu 

v našem oboru nepřichází přímo od čínských výrobců, 

ale pro německé firmy je to v Číně hlavně konkurence 

firem z jiných evropských zemí nebo Japonska. 

Na druhou stranu mají čínští zákazníci stále vyšší poža-

davky na kvalitu. A to nejen protože chtějí exportovat, 

ale i pokud jde o vnitřní trh. Bohatí čínští zákazníci 

si nechtějí kupovat auta, která by nesplňovala me-

zinárodní standardy. Proto firmy vyrábějící v Číně 

potřebují ty samé technologie, které používá tento 

sektor po celém světě, takže zaznamenáváme ros-

toucí poptávku po výrobních zařízeních a systémech 

z kategorie hi-tech nebo hi-midtech. A tady máme 

dobrou tržní pozici, takže ohrožení ze strany čínských 

výrobců nevidím v současné době tak kritické.

Číňané se ale snaží také pronikat do Evropy…

Ano, ale exportní ani dovozové objemy nejsou 

zatím tak velké.

EMO Hannover je z velké části doménou ně-

meckých firem, které jsou i barometrem vý-

voje v Evropě. Jak vidíte současnou situaci?

Němečtí výrobci představují ca 40 % evropského 

trhu, což je také důvodem, proč je na EMO Hanno-

Výrazným tématem na EMO Hannover 2013 je v souvislosti s inteligentní výrobou i “Průmysl 4.0” - efektivní 
propojení strojů, lidí a jejich vzájemná komunikace s využitím nejmodernějších technologií pro zvýšení 
produktivity a maximální energetickou úspornost výroby
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ver více německých, než třeba britských výrobců. 

Ale obecně je EMO velice mezinárodní záležitost 

a unikátní světová akce svého druhu. Žádná jiná 

nemá tak internacionální zaměření. Proto je více 

než 60 % vystavovatelů ze zahraničí mimo Ně-

mecko a také více než 40 % návštěvníků přijíždí 

ze zahraničí, i když tady mají domácí návštěvníci 

samozřejmě výhodu. 

A pokud jde o situaci, zaznamenali jsme silný roz-

mach v letech 2011–2012, nyní sice tržby v posled-

ním období klesaly, ale je potřeba podotknout, že 

na velmi vysoké dosažené úrovni. Ve výrobě se 

však čeká, že dosáhne letos ještě nárůst, protože 

jsme prakticky na uzávěrce osmého měsíce, tzn., že 

produkce letos stále ještě poroste, takže bychom 

měli překonat úroveň roku 2008. Jsme tedy na 

vysoké úrovni a průmysl je v dobré kondici, i když 

aktuálně roste velmi pomalu. Ale očekáváme, že 

ještě během konce letošního roku nebo počátkem 

příštího, se výroba opět zvedne.

Znamená to, že špatné časy jsou už za námi? 

Nebo snad ještě ne?

To si sice ještě úplně nemyslím, ale zejména světová 

poptávka po nástrojích z řady různých důvodů 

kontinuálně rostě. Je tu hlavně řada nových po-

žadavků a potřeb, které musí být vyřešeny v Asii, 

a to po celém kontinentu – infrastruktura, energie, 

mobilita, výrobny… Nejen v Číně, ale i v dalších 

zemích je potřeba udělat ještě spoustu věcí. Vi-

díme také nový silný pohyb v industrializaci na 

americké straně. USA, které se snaží posílit svou 

ekonomiku, mají řadu továren, které potřebují nové 

strojní vybavení na úrovni doby, je tady také velký 

trh Rusko. Ale na druhou stranu je tu stále i řada 

otázek, např. financování. Jsou tu nicméně poměrně 

velké možnosti růstu.

A co struktura průmyslu, dochází ke změnám? 

Tradičními odběrateli byly hlavně automo-

bilky, ty jsou ale nyní pod tlakem a nedaří se 

jim tak jako kdysi.

Hrubý obraz trhu se příliš nezměnil. Hlavní část, 

kolem 35–40 % připadá stále na automobilky a je-

jich dodavatele, včetně výrobců nákladních vozů 

apod. Potom více než 30 % – nějakých 33 %, tedy 

asi třetinu představuje obecné strojírenství, což je 

druhý největší zákaznický segment, a to po celém 

světě. Jeho součástí je i segment energetiky, kde 

nyní prožívají díky trendu ekologičtějších zdrojů 

boom např. turbíny pro větrné elektrárny, ale i vodní 

zdroje, plynové turbíny. Potom následují další seg-

menty jako třeba aerospace, letecký a kosmický 

průmysl – což je spíše menší trh, ale specializova-

nější, má odlišné požadavky a potřeby.

Pokud jde o dynamiku různých oblastí, na vzestupu 

jsou nyní např. medicínské technologie a výroba. 

Je to zajímavý nastupující zákaznický segment díky 

novým možnostem, což má kořeny v rostoucím 

zájmu o zdraví a zdravotní péči a díky vzestupu 

bohatších vrstev v Asii, kde si stále více lidí už 

může dovolit více a lepší zdravotní péči. To vede 

i k nárůstu požadavků v tomto segmentu. Rovněž 

elektronika je důležitý trh. 

INFO: VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013
 Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
 Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
 Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
 emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
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Informace, vstupenky a cestovní nabídky

Ing. Eva Václavíková

výhradní zastoupení

Deutsche Messe AG Hannover v Č R

Eva Václavíková, David Václavík

Myslbekova 7

CZ-169 00 Praha 6

Tel.: +420 220 510 057

Fax: +420 220 510 057

E-Mail: in
fo@hf-czechrepublic.com

Dr. Ing. Wilfried Schäfer

Výkonný ředitel Svazu německých výrobců ob-

ráběcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugma-

schinenfabriken – VDW). Po studiu na strojíren-

ské fakultě technické univerzity RWTH Aachen 

vedl 5 let tamní laboratoř pro obráběcí stroje 

a výrobní inženýrství, v letech 1992 až 2001 zod-

povídal za oddělení výzkumu a techniky VDW 

a posléze zastával pozici výkonného ředitele 

profesních sdružení tiskařské a papírenské tech-

niky a zabezpečovacích systémů v Německém 

svazu výrobců strojů a zařízení VDMA.
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OBRÁBĚNÍ FOREM A ZÁPUSTEK 
STÁLE AKTUÁLNĚJŠÍ TÉMA
Expozici ISCAR na EMO Hannover najdete v hale č. 4,  stánek G35

OBLAST VÝROBY FOREM A ZÁPUSTEK JE STÁLE VELKÝM KONZU-
MENTEM NÁSTROJŮ PRO TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ KOVŮ A SOUČASNĚ 
MOTOREM VÝVOJE NOVÝCH A NOVÝCH ŘEŠENÍ NÁSTROJŮ S VĚTŠÍ 
VÝKONNOSTÍ, ALE I UNIVERSÁLNOSTÍ VLASTNÍ POUŽITELNOSTI PŘI 
PLNĚNÍ POŽADAVKŮ TOHOTO SPECIÁLNÍHO ODVĚTVÍ. JSOU URČITÁ 
PRAVIDLA A METODY, KTERÉ BYLY ČASEM POPŘENY A NAHRAZENY 
TAKOVÝMI, KTERÉ DŘÍVE NEBYLY VŮBEC PŘEDSTAVITELNÉ.

P
ro zvýšení produktivity jsou klíčovým řešením 

například nástroje pro HSM (high speed machi-

ning) frézování kalené oceli s nižší závislostí na 

následném elektroerozivním nebo ručním dokončo-

vání a ručním dočišťování a leštění formy. S dnešními 

zdokonalenými nástroji pro HFM (high feed milling) 

na CNC strojích s dostatečným počtem otáček můžete 

obrábět dutinu zápustky při posuvech 1270–5000 mm.

min-1 a dosáhnout i tak kvalitní povrch a snížit časy 

potřebné pro další dobrušování a leštění až na pětinu. 

Platí to pro sorty materiálů od P20 až po H13.

Co se však nezměnilo je to, že formy a zápustky je 

třeba stále rychleji a rychleji hrubovat, polohrubovat 

a dokončovat v hůře a hůře obrobitelných materiá-

lech. To prostě nelze obejít. Ať jsou vaší specializací 

formy pro plasty, razidla, lisovadla či postupné zá-

pustky, konkurenceschopnost a ziskovost závisí 

více než na čemkoli jiném především na rychlosti 

s jakou dovedete odebrat přebytečný materiál. 

Pokud umíte urychlit tuto část výroby, můžete 

konkurovat i výrobcům s levnější pracovní silou.

Po rychlém odebrání přebytečného materiálu při 

ryze hrubovací operaci nastupuje etapa polohru-

bování. Je to příprava dutých i vydutých tvarů formy 

pro operaci dokončování s jemným a pokud možno 

stejnorodým přídavkem. Je nutné dostat se i do os-

třejších koutů formy, kam se s hrubovacím nástrojem 

nevejdeme. Mnohdy je třeba používat při takové 

práci různé druhy a tvary nástrojů. Pro urychlení 

samotné výměny nástrojů jsou výhodné nástroje 

multifunkční. V nástrojárnách se s oblibou používají 

k takové práci nástroje ISCAR řady MULTI-MASTER. 

Jedná se o již několik roků úspěšně užívanou va-

riabilní řadu nástrojů sestávajících z ocelových, 

karbidových i wolframových stopek různé délky a štíh-

losti s výměnnými karbidovými frézovacími hla-

vicemi různých geometrických tvarů. Jednotlivé tvary 

suplují jak nástroje s vyměnitelnými destičkami, tak 

i monolitní stopkové frézy. Jejich tvary (kulové kopí-

rovací, drážkovací, kotoučové) se dodávají jak v eko-

nomickém (lisovaném) provedení, tak i jako přesné 

broušené. Navíc jsou vyráběny v různé hustotě zubů 

a v dostatečné škále jakostí karbidů a povlaků (viz obr. 1).
Nyní rozšířil výrobce tuto nástrojovou řadu i o větší vý-

měnné hlavice osazené výměnnými destičkami všech 

svých nejpoužívanějších nástrojových systémů pro 

oblast formařiny (obr. 2). Pro tuto skupinu použil logicky 

větší velikosti závitového spojení s válcovou stopkou.

BCM D25-MMT15 DROPMILL 
Jsou kulové kopírovací frézy systému ISCAR DROP-

MILL, určené pro polodokončování a dokončování 

při vysokých posuvech. Jedná se o plnoefektivní 

dvoubřitý nástroj. Vyměnitelné destičky se vyrábějí 

v hrubovacím provedení (jak s děleným ostří tak 

i s plynulým ostřím) a v provedení pro dokončování. 

HCM D25/1.0-MMT15
Jsou multifunkční kulové frézy systému BALLPLUS. 

Do stejného držáku lze upnout různé tvary a geo-

metrie výměnných destiček (viz obr. 3).

H400 ER D25-3-MMT15-10
Jsou frézy řady HELIDO ROUND H400 osazené 

oboustrannými destičkami se 4 rádiusovými břity R5 

pro hrubovací operace tvarových ploch (viz obr. 4). 

ERW D013A025-2-MMT15-12 
Jsou frézy systému MILLSHRED osazované kruho-

vými destičkami s děleným ostřím pro polohrubo-

vací operace s velkým vyložením nástroje. Vykazují 

nižší řezný odpor a dělí třísky na drobné segmenty, 

které lze velice snadno vyfouknout z tvořící se du-

tiny stlačeným vzduchem. 

FF EWX D25-4-MMT15-04 a FF EWX 
D25-3-MMT15-05 
Jsou frézy systému HELIDO 600 UPFEED. Jde o rychlo-

posuvové frézy s velkým odběrem materiálu za časo-

vou jednotku. Destičky tvaru trigon jsou oboustranné 

a poskytují uživateli 6 využitelných řezných hran. 

SD S-A-SP
Jsou výměnné kotoučové frézy systému MULTI-

MASTER. Rozsah šířek 2–6 mm a průměrů 31,7 mm. 

Obr. 1
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Jsou určeny pro okružní zapichování, podpichování 

a nebo drážkovací operace (viz obr. 5).

MM S-A-L135-C25-T15-CH 
Jsou stopkové držáky o průměru 25 mm se stře-

dovým přívodem chlazení a závitovým spojením 

velikosti T15 MULTI-MASTER.

Pro ještě větší univerzálnost systému MULTI-MASTER 

přinesl ISCAR na trh další tvary výměnných frézovacích 

hlavic se závitovým spojením velikost T06 (viz obr. 6).

MM ECD: Výměnná hlavice může sloužit jako na-

vrtáváček pro zajištění přesnější polohy otvoru. 

Velmi ostrá špička drží přesně polohu při vnikání 

do materiálu. 90° vrcholový úhel předurčuje hlavici 

také pro operace srážení hran 45 stupňů. 

MM EC-H: Výměnná karbidová hlavice s 5 řeznými 

břity. Pro eliminaci vibrací nástroje jsou jednotlivé 

břity s různým stoupáním šroubovice (35–41°) 

a nestejnou zubovou roztečí. Velmi dobře se hodí 

pro dokončovací operace na takových materiálech 

jako jsou vysokoteplotní slitiny, titan a Inconel. 

Tyto hlavice se dodávají v submikronovém karbidu 

IC308, v rozsahu průměrů 8 až 25 mm. 

MM TS077-N…: Šeštibřité karbidové výměnné 

hlavice pro výrobu malých T drážek, drážek a pod-

píchnutí. Tyto nové kotoučky jsou vyráběny v roz-

sahu průměrů 7,7 mm s 10 mm dlouhým krčkem. 

Šířka je v rozsahu 0,7 až 2,5 mm. Minimální otvor 

pro tento nástroj je 8 mm. Nejlepší volba pro vý-

robu zápichů a drážek pro O kroužky v otvorech 

nerotačních součástí.

 

MM TS-45: Výměnná karbidová hlavice průměru 

7,7 mm s dlouhým krčkem a vrcholovým úhlem 

břitů pro srážení hran 45°. Konstruováno speciálně 

pro srážení hran v malých otvorech a dutinách. 

MM EC-4: Výměnná karbidová hlavice průměru 

5 mm, se 4 břity, úhel stoupání šroubovice 30° 

a 45°. Jedná se o rozměrové rozšíření sortimentu 

směrem dolů až na průměr 5 mm, který dlouho na 

trhu chyběl a nahrazuje tak monolitní karbidové 

frézy v dolní rozměrové hranici.

MM EB: Výměnná kulová karbidová hlavice prů-

měru 5 mm, se 2 nebo 4 břity, úhel stoupání šrou-

bovice 38° nebo 30°.  Jedná se o rozměrové rozšíření 

sortimentu směrem dolů až na průměr 5 mm, který 

dlouho na trhu chyběl a nahrazuje tak monolitní 

karbidové frézy v dolní rozměrové hranici. Určeno 

pro kopírovací frézování (viz obr. 7a, b).

MM S-A-N: Osazená válcová stopka MULTI-MASTER 

s vnitřním chlazením a vývodem paralelně podél 

krčku pro přívod chladiva ke každému břitu.

A tak závěrem lze jen potvrdit, že v ISCARu opravdu 

„…inovace nikdy nekončí“. Protože i u tak variabil-

ního a již bohatého nástrojového systému jako 

je MULTI-MASTER, dokáže tato firma stále něco 

doplňovat a přinášet nového do praxe. 

Více na www.iscar.cz

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 4

Obr. 7a

Obr. 7b
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MSV BRNO 7.11. 10. 2013:  
ZAOSTŘENO NA PRŮMYSLOVOU  
AUTOMATIZACI A DOPRAVU
JIŽ ZA MĚSÍC SE OTEVŘOU BRÁNY AREÁLU BRNĚNSKÉHO 
VÝSTAVIŠTĚ, KTERÉ NA PODZIM TRADIČNĚ HOSTÍ MEZINÁRODNÍ 
STROJÍRENSKÝ VELETRH. TEN LETOS VSTUPUJE DO JUBILEJNÍHO,  
JIŽ 55. ROČNÍKU A ZA VÍCE NEŽ PŮLSTOLETÍ SVÉ EXISTENCE SE STAL 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRŮMYSLOVOU AKCÍ U NÁS A JEDNOU 
Z KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ I V EVROPSKÉM KONTEXTU.

N
a letošním ročníku pořadatelé očekávají 1500 

vystavovatelů z řad významných strojíren-

ských firem a vysokou návštěvnickou účast 

jak z domácí průmyslové sféry, tak i ze zahraničí, 

odkud přijíždí více než třetina vystavovatelů a 10 % 

návštěvníků. Jádrem a dominantou veletrhu jsou 

tradičně obráběcí a tvářecí stroje (kterým je opět 

vyhrazen největší a nejmodernější pavilon P, kde se 

představí všichni významní tradiční vystavovatelé) 

a materiály a komponenty pro strojírenství.

Automatizace od letoška  
už každoroční součástí MSV
Hlavním tématem MSV 2013 bude letos projekt Auto-

matizace – průřezová prezentace měřící, řídicí, auto-

matizační a regulační techniky, která je součástí všech 

deseti oborových celků veletrhu. Obor elektronika, 

automatizace a měřící technika je třetím nejobsa-

zenějším specializovaným celkem MSV. Posledního 

ročníku veletrhu Automatizace se zúčastnilo přes 220 

firem a zhlédlo jej téměř 76 000 návštěvníků. Vzhle-

dem k významu průmyslové automatizace a trvalému 

zájmu vystavovatelů se proto pořadatelé rozhodli 

povýšit původní bienále na každoroční součást MSV. 

Účast v tomto projektu přináší podle organizátorů 

firmám hned několik významných benefitů. Především 

jde o zviditelnění automatizační techniky v rámci 

portfolia MSV a ve výstavních pavilonech. Na auto-

matizaci se klade důraz v propagaci a medializaci 

MSV. Odborní návštěvníci jsou cíleně oslovováni 

s informacemi o oborových novinkách a trendech 

v průmyslové automatizaci. Také letos budou vysta-

vovatelé z tohoto oboru soutěžit o nejlepší exponát 

z oboru automatizace měřicí, řídící, automatizační 

a regulační techniky (V rámci prestižní soutěže Zlatá 

medaile MSV se uděluje speciální cena nejlepšímu 

exponátu z oboru průmyslové automatizace), a pro ná-

vštěvníky veletrhu je připraven atraktivní doprovodný 

program – vize v automatizaci, automatizace jako 

nástroj snižování nákladů a efektivní využívání všech 

zdrojů, surovin a energií. A v neposlední řadě se tématu 

automatizace cíleně věnuje také odborný doprovodný 

program, jehož součástí budou tradiční konference 

Vize v automatizace a Machines Communicate.

Novinka letošního ročníku: 
EUROTRANS
V říjnu 2013 proběhne v Brně v rámci MSV také 

premiéra veletrhu EUROTRANS, což je nový meziná-

rodní dopravní veletrh zaměřený na všechny druhy 

dopravy a logistiku. Jak charakterizují novinku orga-

nizátoři, jde o propojení veškeré dopravní tématiky 

do jednoho komplexního celku, jeho klíčovými 

obory jsou silniční a železniční doprava a logistika. 

Veletrh bude primárně určen odborné veřejnosti 

a bude se konat jednou za dva roky v lichých letech 

– termín je sladěn tak, aby nekolidoval s ostatními 

důležitými veletrhy v tomto oboru v Evropě. To, 

že jedním z veletržních dnů je sobota, umožní ná-

vštěvu EUROTRANSu jednak živnostníkům a jednak 

široké veřejnosti. Záštitu nad veletrhem převzaly 

Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a re-

gionálného rozvoja Slovenskej republiky a Svaz 

průmyslu a dopravy ČR, partnery projektu jsou 

hlavní profesní sdružení zaštiťující obory veletrhu. 

Se záměrem dopravního veletrhu souhlasí i spolu-

pořadatelé veletrhu Autotec – Sdružení automobi-

lového průmyslu (SAP), Svaz dovozců automobilů 

(SDA) a Sdružení importérů a výrobců součástí 

automobilů a servisní techniky (SISA).   

Nosným konferenčním tématem veletrhu EURO-

TRANS bude „Mobilita – přeprava osob a zboží a její 

alternativy v budoucnosti“. Tematické spektrum 

třídenní konference Mobilita budoucnosti, která 

proběhne přímo na ploše pavilonu G2 a  konfe-

rence Brno Safety zahrnuje financování dopravní 

infrastruktury, udržitelnou mobilitu, bezpečnost 

provozu, nákladní a kombinovanou dopravu, mož-

nosti rozvoje vysokorychlostní železnice, ale také 

dopravní telematiku nebo veřejná logistická centra.

Podpora výzkumu, inovací  
a technické vzdělávání
Atraktivní a vyhledávanou součástí MSV se během 

několika let stal projekt Transfer technologií a ino-

vací, který se svým charakterem vymyká nabídce 

komerčních expozic. Prezentace výzkumných aktivit 

vysokých škol je příležitostí k ukázkám zajímavých 

projektů i jejich konkrétních výstupů a umožňuje 

navázat přímé kontakty s průmyslovými podniky, 

které se zajímají o spolupráci ve vědecko-výzkumné 

oblasti. Technické univerzity a jejich výzkumná cen-

tra dostanou prostor v pavilonu A1.

Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti 

největší soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí 

ve strojírenství, energetice a dalších příbuzných technic-

kých oborech v ČR. Smyslem projektu je zprostředkovat 

kontakty mezi zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči 

o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například 

stáž v technickém oboru. JobFair MSV 2013 se uskuteční 

ve čtvrtek 10. října a mezi vystavovateli budou firmy jako 

Aero Vodochody, UNEX, ABB, Česká zbrojovka a další.

I letos bude k vidění automatická balicí linka Packaging 

Live. Provoz  balicí linky bude rozdělen na dvě samo-

statná automatická pracoviště, propojená manuálním 

úsekem. První z pracovišť je plně automatizované, 

představí se v něm v sekci balení skládačka i zavíračka 

kartonů doplněná o manipulačního robota a značící 

technologie. Na tento úsek naváže manuální část – 

ruční sponkování kartonů, ruční vkládání krabiček do 

velkých krabic a instalace vzduchových i papírových 

výplní na dopravníku. Od potisku krabic, přes RFID 

identifikaci, lepení krabic, jejich značení, ukládání na 

paletu až po ovinování se bude opět jednat o úsek 

řízený paletizačním robotem. Pro diváky jsou opět 

připraveny ceny a soutěže. Mezi hlavní partnery pro-

jektu patří Viking Mašek, Gaben, VŠB, ARC-Robotics, 

ONDRÁŠEK Inkjet System, Servisbal Obaly, Technology 

Morava, GE Money Bank a Kuda Packaging. /red/
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3D tiskárny

3D skenery

Rapid prototyping

Reverzní inženýrství

Již více než 20 let nabízíme
zákazníkům na českém trhu
technickou podporu, návrhy
řešení a dodávky komponent.

Svět je barevný a je 3D. A takový jej
také spoluvytváříme. Často nejdříve
na obrazovce. Ten největší zážitek se
ale dostaví teprve až v okamžiku, kdy
ten kousek 3D světa, který jsme sami
vytvořili, držíme v ruce. Modely se
v našich 3D tiskárnách vytvářejí velmi
snadno. Jsou přesné, pevné a ba-
revné.
Můžete je použít i jako funkční sou-
část.

NOVÉ KOMPAKTNÍ KONEKTORY PRO LED  
APLIKACE ŘADY PTF a PTSM

Phoenix Contact nabízí novou řadu miniaturních konektorů řady PTF flexibilní pás-
kové aplikace. Konektory se vyrábějí v bílém provedení a jsou navrženy speciálně 
pro LED aplikace. Mohou vést proud až 10 A a pracují s napětím až 25 V. 

PTF konektory zajišťují spojení např. dvou LED 

pásků nebo lze do nich zapojit vodiče o prů-

řezu 0,34 mm2. K dispozici jsou ve variantách se 

dvěma a čtyřmi póly. Rozteč mezi jednotlivými 

póly je 1,8 mm. Konektory jsou osazeny záře-

zovými kontakty, které umožňují velice snad-

nou rychlou instalaci a zapojení. Celková výška 

konektoru je pouhých 4,2 mm a šířka 9,2 mm. 

Konektory jsou tak vhodné pro instalaci do 8 mm 

širokých LED pásků v lištových profilech. Integro-

vaný pojistný mechanismus zajišťuje spolehlivé 

zapojení do PCB.

Nové PCB svorky a zásuvné konektory řady PTSM 

v bílém provedení disponují výškou pouze 5 mm 

a jsou tak vhodné pro zástavbu do aplikací i s velmi 

malým nebo omezeným prostorem, např. LED 

světla v obytných i průmyslových budovách a také 

ve veřejných osvětleních. Konektory jsou navr-

ženy pro jmenovité napětí až 160 V a proudem až 

6 A při max. průřezu vodičů 0,75 mm2. Miniaturní 

LED konektory řady PTSM jsou osazeny zásuvnými 

pružinovými Push In kontakty. Vyrábějí se ve varian-

tách od dvou až do osmi pólů, mezi nimiž je rozteč 

2,5 mm. Zároveň jsou dostupné ve dvou variantách 

montáže na PCB a to v SMD a THR provedení. 

Všechny výše uvedené konektory splňují třídu ne-

hořlavosti V0 podle normy UL94. 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.,  

Dornych 47b, 617 00 Brno, tel.: 542 213 401

e-mail: obchod@phoenixcontact.com

www.phoenixcontact.cz

Zveme Vás na Den otevřených dveří  

od 8. do 10. října ve PHOENIX CONTACT 

v průběhu MSV v Brně. Od 8 do 17 h,  

Dornych 47b, Brno. Navštivte nás  

a využijte parkování zdarma v areálu firmy.

ZLEPŠENÉ OBRÁBĚNÍ OTVORŮ  
V KOMPOZITNÍCH MATERIÁLECH

Nové monolitní vrtáky Seco CX1 a CX2 se špičkami z polykrystalického diamantu zajišťují na 

rozdíl od tradičních PCD vrtáků dodatečnou ochranu před delaminací a výskytem neodřeza-

ných vláken přidáním špičky PCD na těleso vrtáku z monolitního karbidu. 

Díky této nové technologii PCD bylo možné vy-

robit i zcela první tříbřitou geometrii PCD (CX1) 

pro obrábění otvorů v kompozitech. Geometrie 

obou vrtáků představují podle výrobce ty nejostřejší 

a nejpevnější řezné hrany, jaké jsou v tuto chvíli 

dostupné. Toho bylo dosaženo díky monolitním 

špičkám PCD, které jsou mnohem ostřejší než vrtáky 

s diamantovým povlakem. Povlak u nich pokrývá 

řezné hrany a ty jsou proto tupější. Dalšími výho-

dami nových monolitních vrtáků se špičkami PCD 

jsou vysoké řezné rychlosti, nízké tření, dobrý pře-

nos tepla, možnost opakovaného ostření a vysoká 

spolehlivost procesu. 

Pro efektivní vrtání „obyčejných“ kompozitních materiá - 

lů poskytuje třetí břit vrtáku CX1 vysokou stabilitu v ot-

voru, ale méně vibrací a lepší kruhovitost. Díky speciál-

nímu hrotu je dosaženo dvouúhlové geometrie, která 

výrazně omezuje výskyt neodřezaných vláken a delami-

naci v aplikacích obrábění kompozitů. Broušení těchto 

typů geometrií bylo dříve za použití běžných pájených 

nebo PCD technik nemožné. Provedení špičky vrtáku 

navíc umožňuje, aby byl vrták přebroušen až třikrát.  

Vrtáky CX2 představují geometrii s plochou špičkou 

pro obrábění vrstvených kompozitních materiálů 

s povrchovou vrstvou hliníku nebo titanu. S touto 

geometrií se používá hrot PCD, protože špička vrtáku 

je 180stupňová a poskytuje účinné utváření a odvod 

třísek. Tím se omezuje riziko poškození otvoru kovo-

vými třískami při přechodu mezi jednotlivými vrstvami 

kovu a kompozitů. 
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MULTICUT 630  ROZŠÍŘENÍ 
ŘADY MULTIFUNKČNÍCH 
STROJŮ
CELOSVĚTOVĚ PODÍL VÍCEOSÝCH A MULTIFUNKČNÍCH STROJŮ 
STOUPÁ VLIVEM ZEJMÉNA STOUPAJÍCÍ PRODUKCE A SÉRIOVOSTI 
DÍLCŮ A TAKÉ VLIVEM ZVYŠUJÍCÍ SE CENY LIDSKÉ PRÁCE. 
VÍCEÚČELOVÉ SYSTÉMY JSOU SICE DRAŽŠÍ NEŽ BĚŽNÉ STROJE, 
ALE JEN ZDÁNLIVĚ.

S
nížení nákladů na manipulaci, snížení počtu 

operátorů strojů, maximální koncentrace ope-

rací na jeden stroj, snížení výrobního času to 

vše představuje nezanedbatelnou úsporu nákladů, 

které v součtu tvoří nemalé peníze v rozpočtech 

výrobních podniků. Investice do multifunkčního 

stroje, která se tedy z počátku může zdát velmi 

nákladnou, je vzhledem k uvedeným aspektům 

navrácena rychle zpět.

Multifunkce z vlastního vývoje
V oblasti multifunkčních obráběcích center může 

i KOVOSVIT MAS již nějakou dobu nabídnout ná-

ročnějším zákazníkům vlastní řešení. V rámci řady 

multifunkčních soustružnicko-frézovacích center 

MULTICUT 500 společnost již uvedla na trh k zá-

kazníkům více jak tři desítky těchto strojů, z nichž 

již několik bylo v provedení POWER s možností 

výkonného soustružení přírubových součástí. 

Z původního drobného zákaznického požadavku 

a následné konstrukční úpravy se posléze stala 

nová regulérní verze stroje, disponující velkým 

rozsahem výkonu pro soustružení o krouticím 

momentu až 3000 Nm. V letošním roce přichází 

společnost KOVOSVIT MAS s novinkou a rozšířením 

řady těchto strojů o model MULTICUT 630 s mo-

dulárním řešením délkových variant stroje – 1500, 

3000, 4500 a 6000 mm. 

Základ stroje tvoří mohutné extrémně tuhé lože 

z šedé litiny, které je řešené modulárně a sesta-

vováním jednotlivých segmentů pak umožňuje 

sestavit celkově čtyři délkové varianty stroje. Vů-

bec všechny hlavní části stroje jsou odlité z šedé 

litiny zejména z důvodu dosažení vysoké tuhosti 

a tlumení vibrací. Stojan, který zajišťuje pohyb 

nástrojového vřetena v ose Y a Z je tvořen mohut-

ným odlitkem s bočními nálitky k dosažení maxi-

mální stability a tuhosti zejména pro maximálně 

produktivní soustružnické hrubovací operace, 

které poskytuje výkon na hlavních vřetenech. 

Výsuv celého stojanu do místa řezu je kinematicky 

řešen shodně jako na horizontálních obráběcích 

centrech, což zajišťuje maximální tuhost v celé 

délce zdvihu Y osy – 400 mm. Oproti provedení 

se smykadlem, nebo provedení na koncepci šik-

mého lože soustruhu tohoto uzlu, konkurenč-

ních strojů na trhu, má zde řešení KOVOSVIT MAS 

jednoznačnou výhodu a nechává tak konkurenty 

daleko za sebou při 

prověřování tuhosti.

V řešení vřeten a celého uzlu B-osy může pro 

začátek KOVOSVIT MAS nabídnout dvě varianty 

od renomovaných dodavatelů – KESSLER a DU-

PLOMATIC a celkem nabízí tři varianty vřeten 

(základní, univerzální a silové) s upínacími kužely 

HSK63, HSK100, CAPTO6 a CAPTO8 a otáčkami 

6500, 10 000 a 12 000 ot/min. Souvisle řízená B-osa 

je osazena přímými pohony s torque motory, což 

zajišťuje dosažení špičkových parametrů bez vůlí 

s vysokou dynamikou a je zároveň nejlepším řeše-

ním pro souvislé obrábění. Pro dosažení teplotní 

stabilizace je uzel osazen oběhovým chlazením. 

Hydraulická brzda zajišťuje vysokou tuhost 

a brzdný moment.

Modulární zásobník nástrojů poskytuje dostatečný 

komfort a prostor pro maximální nástroje při počtu 

pozic od 44 až do 180 ks a dává stroji tak možnost 

okamžitého použití a připravenosti pro několik 

technologií. Rychlou výměnu zajišťuje otočná ruka 

a samozřejmostí je automatické měření nástrojů 

a jejich korekce v cyklech nástrojovou sondou. Ob-

robkové vřeteno má výkon 41/61,5 kW a dosahuje 

krouticího momentu až 3022 Nm, při maximálních 

otáčkách 2800 ot/min. Umožňuje velké zatížení až 

3500 kg s hrotem a obsahuje oddělené pohony pro 

soustružení a frézování - samostatnou osu C. Vysoký 

krouticí moment zajišťuje silové vřeteno s mecha-

nickou převodovkou, protivřeteno je s možností 

opce jako funkce koníku. 

Doplňky rozšiřují možnosti
Stroje řady MULTICUT je možné osadit Lunetami, 

které rozšiřují základní technologické možnosti. 

Ve standardní nabídce jsou 2 typy – bez výsuvu 

(osa X ne), s výsuvem (osa X ano). Lunety jsou NC 

řízené, samostředící a stavitelné v ose Z. Spodní 

hlava má 12 poloh a jsou možné varianty s otvory 

VDI 50 nebo CAPTO C6, všechny polohy mohou 

být naháněné a disponují výkonem až 16 kW 

s krouticím momentem až 50 Nm a 3000 ot/min. 

Speciálním aparátem je zásobník vrtacích tyčí 

spolu s upínačem, který jako opce umožňuje 

technologii hlubokého vrtání osových a mimoo-

sových otvorů. Stroj disponuje vynikajícími para-

metry lineárních os pohybu nástroje, umožňující 

vysoké rychloposuvy a zrychlení, což má ve finále 

značný vliv na zkrácení nevýrobních časů při 

přejezdech. Stroje jsou osazeny 

řídicím systémem 

SIEMENS SINU-

MERIK 840D 

Solution Line.

Technologické 

možnosti stroje 

pokrývají velmi široké využití a mezi hlavní techno-

logie patří: Vnější soustružení, vnitřní soustružení, vr-

tání, mimoosé vrtání, frézování, vyvrtávání, frézování 

vaček, odvalování ozubení, 5osé frézování, obrážení, 

frézování pod úhlem, měření obrobku, hluboké 

osové a mimoosové vrtání. V montážních halách 

společnosti KOVOSVIT MAS jsou již dohotovovány 

první 3 stroje, které budou v dohledné době expedo-

vány k prvním zákazníkům. Stroj MULTICUT 630 tak 

navazuje na úspěšnou řadu strojů MULTICUT 500. 

Martin Volný, manažer marketingu

www.kovosvit.cz
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PLNÁ FUNKČNOST I V TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH 
PODMÍNKÁCH

Zájem o robotizaci ve strojírenství neustále roste. Ale právě v částečné nebo úplné integraci 

robota se strojem se skrývá značné riziko: stísněné prostory, zhoršená přístupnost, náročné 

prostředí a neustálý kontakt se špínou, prachem, olejem, kovovými odštěpky a chladicími 

kapalinami. V těchto podmínkách mohou obstát pouze ti nejmodernější a nejkvalitnější roboti.

Kvalitní roboty dnes dodává více výrobců, ale 

pouze někteří z nich jsou schopni vydržet extrémní 

podmínky, se kterými se setkávají při integraci do 

stroje. Důvod, proč jsou roboti Stäubli schopni 

dlouhodobě spolehlivě pracovat – ačkoliv neustále 

vystaveni prachu, odlétávajícím kovovým odštěp-

kům a dalším nečistotám – je okamžitě zřetelný 

z jejich konstrukce. I standardní 6osé modely řady 

TX jsou charakterizovány plně uzavřenou a velmi 

kompaktní konstrukcí. Nabízí stupeň krytí IP65 pro 

celé rameno a IP67 pro zápěstí a bodují i díky in-

tegrované kabeláži. Sofistikovaný design zápěstí 

chrání před špínou, prachem a kapalinami. Navíc 

je nabízena možnost ještě zvýšit ochranu ramene 

přetlakovým provedením.

Optimální ochrana pro obtížné úkoly
I přes tyto vlastnosti se najdou aplikace, kde Stäubli 

doporučí zákazníkům volbu robota ve speciálním 

provedení HE (Humid Environment – vlhké pro-

středí). Portfolio robotů v provedení HE nyní za-

hrnuje kompletní řadu 6osých robotů od TX60 až 

po TX200, kteří se hodí pro využití ve výrobních 

procesech s vysokou vlhkostí, odstřikující vodou 

a chladicí kapalinou. Stejně tak jsou u všech těchto 

modelů k dispozici i verze s prodlouženým rame-

nem s dosahem až 2,6 m. 

Řada HE byla vyvinuta robotovou divizí Stäubli spe-

cificky pro využití v drsných prostředích při plné 

integraci robota se strojem. Díky možné přetlakové 

konstrukci lze ochranu ještě zvýšit: zápěstí dosahuje 

stupně krytí IP67 a může tak být ponořeno i do 

kapaliny s hodnotou pH mezi 4,5 a 8,5. Další vítanou 

vlastností ve vlhkém prostředí je vertikální vyvedení 

kabeláže do paty robota, kde se nachází veškeré 

konektory a spoje, dobře chráněny před nečistotami.

Před finálním nátěrem robota je povrch speciálně 

upraven, čímž je zvýšena odolnost vůči korozi 

a zároveň se zvyšuje ochrana proti případnému 

mechanickému poškození. Veškeré části jsou vyro-

beny z nerezové oceli a finální 

nátěr, který může být ve žluté, 

šedé nebo bílé barvě dle přání 

zákazníka, je velmi odolný 

a zajišťuje jednoduché čištění.

Menší prostoje – vyšší 
efektivita
Díky intenzivnímu vývoji 

v posledních několika letech 

může nyní robotová divize 

Stäubli nabídnout spolehlivá, 

plně integrovaná řešení pro 

automatizaci ve strojírenství, 

která přináší celou řadu dal-

ších výhod. Mezi ně patří např. 

menší prostoje ve výrobě díky 

rychlé a plně automatizované 

obsluze strojů, minimalizace 

neproduktivního času a téměř 

samostatná výroba bez nutného lidského dozoru. 

Není tedy divu, že mnoho renomovaných výrobců 

ve strojírenství svěřuje veškerou svou automatizaci 

do rukou Stäubli. 

Veškerá kabeláž je chráněna uvnitř ramene 
a vyvedena na spodní straně pro ochranu před 
vnějšími vlivy

Předností robotů je maximální přesnost, velký dynamický dosah a vysoká 
opakovatelnost
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ČAS PŘED VELETRHY
Na aktivitě výrobců a dodavatelů výrobní techniky v průběhu prázdninových období lze 

docela dobře sledovat změny podmínek působnosti našeho strojírenství. Zatímco 90tá léta 

byla charakterizována nástupem malých, nově zakládaných společností nabízejících práci 

ve mzdě, odeznívaly postupně dřívější nabubřelé státní podniky a jejich investiční aktivity. 

Projevem vývoje v tomto období byla rovnoměrně na celý rok rozložená nákupní aktivita. 

Pozdější zpřísnění podmínek činnosti podnikatel-

ských subjektů a předepsané audity hospodaření 

způsobily odkládání velkých nákupů až na dobu 

po schválení hospodářských výsledků předchozího 

roku a projednání investic valnými hromadami, tedy 

právě na prázdninové období. Na to u dodavatelů 

nestačilo ani 24 hodin denně, a navíc obvykle s po-

žadavkem dodávky ještě do konce roku.

Od roku 2004, kdy jsme se stali členem EU nápory 

v letních měsících postupně slábly. Přišlo totiž 

období nákupů výrobní techniky na schválené 

dotační projekty a následné přidělení dotací – to 

především po roce 2007, kdy se náhle přihlásila 

globální finanční a později i celková krize. A tak se 

s nevýraznou amplitudou vlní nápory investorů 

řízené jednak administrátory z Bruselu (pozasta-

vování dotačních programů) a současně snaživě 

podporované motivačními akcemi české strany. 

Věříme všichni, že si většina strojírenských pod-

nikatelů, kteří se k dotacím přes neprůhledný ko-

rupční les propracovali, nezapomněli na tvrdou 

práci v tomto oboru a dokáží své firmy i v budoucnu 

bez dotací rozvíjet. Faktem zůstává, že jsme, jako 

kdysi strojírensky orientovaní, nyní již částečně 

ztratili výhody a přednosti, pro které jsme až dosud 

byli jako subdodavatelé upřednostňováni tj. nízká 

cena práce a spolehlivost v dodržování smluvených 

podmínek. Zbývá snad ta kvalita a spolehlivost. 

Zájem průmyslového světa se přesouvá do dosud 

nevytěžených lokalit východním směrem.

Pro letní měsíce ve strojírenské branži tak zůstává 

po léta opakovaná příprava a realizace veletrhů 

v Brně a vždy ve dvouletých intervalech vzá-

jemné porovnání na Evropské výstavě ob-

ráběcích strojů EMO Hannover. EMO se za 

vlády německých výrobců výrobní tech-

niky na čele světových tabulek stalo 

největší světovou přehlídkou 

obráběcích a tvářecích strojů. 

S tím, jak se vedoucí pozice 

lídra světa v tomto oboru přesouvala na východ, 

začala klesat i prestiž a váha této výstavy. Německo 

rádo prezentovalo svou výhru ve světové válce 

o obráběcí a tvářecí stroje a využilo k tomu i EMO 

výstavy. S poklesem z výsluní pak zákonitě zájem 

o EMO prezentace ustupoval. Svůj vliv sehrávají také 

pochopitelně rostoucí ceny za realizaci výstavních 

expozic a selektivní podpora vybraných národních 

výrobců. Přestože na tom současná německá výroba 

není nejhůře, fakt, že největší a tradiční německý 

výrobce je spoluvlastněn Japonci, na prestiži EMO 

nepřidá. Snad alespoň v tom, že dva spolumajitelé 

mají zajištěnou expozici hned u hlavního vstupu, 

zatímco za ostatními japonskými firmami se musí 

až k plotu na nejzazším místě výstaviště. 

Jak jsme již navykli v posledních letech, pozorujíce 

přípravy největších expozic, ani letos EMO nevybočí 

z dobře zavedené rutiny trvalého zlepšování. Snad 

ještě větším drobením sortimentu podle specifických 

požadavků, hlavně ze segmentu automobilových 

zákazníků a hledání nekonvečních doplňkových 

programů. Klíčové téma nazvané „Inteligence in pro-

duction“ ladí se současným trendem zvyšování míry 

autonomie výrobních strojů na člověku ve všech 

jeho pozicích (od obsluhy stroje přes technologa/

programátora až po zkušeného servisního technika). 

Ostatně všichni prožíváme masáž prostřednictvím 

různých podob sloganu „inteligentní výrobek“ na-

příklad i v oblasti běžných domácích spotřebičů. 

Již zdaleka ne tolik prezentovanou je skutečnost, 

že současně se zvyšováním „inteligence“ výrobků se 

neustále hledají způsoby, jak je výrobně zlevnit (což 

nemusí koncový zákazník na ceně nutně pocítit). 

V případě výrobních strojů toto může mít fatální 

důsledky, neboť bychom neměli nikdy zapomenout, 

že jednou ze základních požadovaných vlastností 

stroje je jeho vysoká tuhost, která má zásadní do-

pad na charakteristiky, kterým rozumí i ekonomicky 

orientovaní jedinci – produktivita a spolehlivost.

Společnost Misan s.r.o. zastupující japonské 

výrobce obráběcích strojů Okuma, Brother 

a Okamoto představuje pro ty, kteří se o EMO 

zajímají, exponáty těchto tří výrobců.

Okuma:
Především doplní řadu ví-

ceprofesních center s pra-

voúhlou kinematikou o nové 

typy Multus U3000 a Multus U4000. 

Představí i nové provedení 5osých cen-

ter MU5000V a MU6300V s inovovaným 

uspořádáním pracovního prostoru. Na těchto 

strojích budou předváděny technologie výroby 

ozubených kol, obrábění titanových slitin a obrábění 

s tlakem 150 barů chladicí kapaliny. Spolu s vysoce 

produktivními soustruhy řady LT 3000EX 3T3MY se 

představí nové typy řady GENOS doplněné o auto-

matizační prostředky. Úplnou novinkou ve stánku 

Okumy budou vysoce sofistikované brusky pro 

vnější válcové broušení a broušení otvorů. Pozadu 

nezůstane ani jedna z dominant Okumy – velké 

stroje portálové konstrukce. Na EMO si tak odbude 

svou evropskou premiéru víceúčelové soustružnické 

obráběcí centrum VTM 2000YB schopné obrábět 

polotovary do průměru 2,4 m v pěti osách. V nepo-

slední řadě se bude expozice věnovat také 50. výročí 

uvedení vlastního řídicího systému pod označením 

OSP. Návštěvníci tak budou moci na prezentované 

časové ose i díky „muzejním“ kouskům elektroniky 

nahlédnout do převratného vývoje na poli řídicích 

systémů a pochopit unikátnost Okumy, jakožto vý-

robce strojů, který si již od počátků číslicového řízení 

vyvíjí a vyrábí kompletní servopohonovou výzbroj 

a pochopitelně i vlastní řídicí systém s unikátním 

uživatelským rozhraním.

Brother: 
Představí novou řadu vysokorychlostních svislých 

tříosých obráběcích center s křížovým stolem 

Speedio S500X1, S700X1. Ačkoli se to zdá téměř 

nemožné, tak přesto Brother dokázal opět zvýšit 

rychlost svých strojů zejména při vedlejších ope-

racích – polohování lineárních os, rozběh a zasta-

vení vřetene, výměna nástrojů. Novinkou je i řídicí 

systém s označením C00, který je oproti svému 

předchůdci více uzpůsoben pro rychlostní frézování 

s velkým množstvím načítaných bloků partpro-

Okuma Multus U3000-nové víceprofesní centrum

Okuma LU3000-4osý CNC soustruh
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gramu. Druhou zásadní novinku představuje 5osé 

víceprofesní centrum Brother Speedio M140X1 se 

soustružnickými schopnostmi. Brother zde vychází 

vstříc zejména dodavatelům do automobilového 

průmyslu, kteří obrábějí přesné hliníkové odlitky, 

u nichž se vyskytuje převaha frézovacích a osových 

operací, ovšem v menší míře je třeba i soustružit. 

Speedio M140X1 dokáže opracovat takovéto sou-

části na jedno založení polotovaru, a navíc s rych-

lostí a tedy produktivitou Brotheru vlastní.

Okamoto: 
Bude vystavovat ucelený přehled brusek na plo-

cho ACC-42SAiQ, ACC-52SA, ACC-104CAiQ, UPZ-

210LiII s různým stupněm výbavy a řízení – od 

poloautomatického řízení až po plné NC řízení. 

Z dalších exponátů jmenujme NC brusku na vnější 

válcové plochy OGM-350UNCIII a dvouvřetenovou 

brusku na otvory IGM-15NC-2III. 

Abstract: Misan company is going to present at 55th 

Brno Int. Eng. Fair the latest products from the wide 

product range of Okuma, Brother and Okamoto. Ma-

chines will be displayed with fully functional cutting 

demos and also integrated within an automated 

robot cell featuring the Okuma LB2000EXMY tur-

ning machine, Brother TC-R2B high speed machining 

centre and the Zeiss DuraMax coordinate measuring 

machine. 5-axis machining will be presented on the 

Okuma MU-500VII vertical machining centre. The 

Okuma 2SP-150H twin spindle, twin turret turning 

machine is reperesenting a solution for productive 

manufacturing of smaller size flange components. 

The 3 axes vertical Okuma Genos M560V is a cost 

effective, powerfull and universal machining centre 

featuring the unique Okuma Navi system for preven-

tion of chatter during machining operations. Grinding 

machines will be represented by the high precision 

Okamoto ACC42SAiQ compact size surface grinder. 

The iQ control system offers a user friendly operating 

and programming interface based on a large size 

touch screen and intuitive picture based guidance. 

Okamoto ACC42SA-iQ-rovinná bruska s inteligentním ovládáním

Brother- nová řada Speedio
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NOVÁ GENERACE SERVOPOHONŮ 
MITSUBISHI ELECTRIC

Společnost Mitsubishi Electric uvedla pod označením MR-J4 na trh další generaci svých servo-

systémů, které nabízejí bezpečné, uživatelsky přívětivé a energeticky účinné řízení pohybu, tím 

i zvýšení výkonu a úspory energie. K jejich výhodám patří i zjednodušené nastavení systému.

Nová řada servozesilovačů MELSERVO MR-J4 spo-

lečně s přidruženými polohovacími jednotkami, 

jednoduchými motion moduly a high-end integro-

vatelnými systémy pro řízení pohybu. To umožňuje 

výrobcům strojů a koncovým uživatelům zvýšit 

produktivitu a snížit náklady na energii. Pro zvýšení 

výkonu byly do systému začleněny četné inovativní 

a uživatelsky přívětivé funkce a zároveň došlo k mi-

nimalizaci časově náročného úsilí potřebného pro 

nastavení servosystémů.

Pokud jde o úspory energie, je série MR-J4 skuteč-

nou jedničkou na trhu a byla speciálně navržena 

s ohledem na tento požadavek. Nabízí jedno-, 

dvou- a tříosé zesilovače pro lepší ekonomičnost 

systému, dosažení větší energetické účinnosti a sní-

žení požadavků na prostor. Všechna serva mohou 

pracovat s rotačními, lineární a přímými motory, což 

výrazně zjednodušuje proces realizace výsledného 

systému. Kromě úspory místa na panelu se vývojá-

řům podařilo podstatně zredukovat čas potřebný 

k projektování a uvádění do provozu – díky funkci 

automatického ladění „one touch“, která jedním 

kliknutím přizpůsobí chod servosystému mecha-

nice stroje. Tato funkce je dynamická a pracuje 

v reálném čase, takže pokud se podmínky provozu 

stroje v průběhu času mění, dokáže se systém la-

dění automaticky přizpůsobit.

Servozesilovače MR-J4 pokrývají rozsah od 0,1 do 

55 kW a jsou k dispozici ve dvou verzích. MR-J4A 

umožňuje analogové a pulzní ovládání a je určen 

pro řízení polohy pomocí uzavřené smyčky, rychlosti, 

točivého momentu konvenčními řídicími systémy. 

MR-J4B je nabízen s připojením na sítě Mitsubishi 

Electric SSCNETIII/H s vysokovýkonnými servosys-

témy, splňující požadavky integrovaných automa-

tizačních systémů, kde je vyžadováno komplexní 

víceosé řízení pohybu. Řídicí informace SSCNETIII/H 

je dodávána prostřednictvím plně duplexní optické 

sběrnice 150 Mbps, což zjednodušuje připojení 

a uvedení do provozu a umožňuje synchronní 

koordinaci až 96 os. Obě verze zesilovače jsou na-

bízeny s vestavěným lokálním I/O pro propojení 

běžných signálů, jako  koncové spínače a spínač 

výchozí polohy.

Do vybavení zesilovače MR-J4 patří také funkce 

„ diagnostika životnosti“, která monitoruje stav 

zesilovače na úrovni komponent a upozorňuje 

uživatele na jakékoliv zhoršení provozního stavu. 

Tato jedinečná vlastnost má také schopnost roz-

poznat změny dynamiky strojů, jako jsou zvýšené 

vibrace a zvýšení točivého momentu motoru, 

což pomáhá preventivní údržbě a minimalizuje 

prostoje stroje.

Pečlivě vyladěné servomotory jsou standardně 

vybaveny 22bitovými snímači absolutních hodnot, 

což odpovídá více než čtyřem milionům impulzů 

na otáčku – to čtyřnásobně převyšuje přesnost 

běžných servomotorů na trhu. Výsledkem je hladká 

charakteristika pohybu a maximální přesnost po-

lohování. Kombinací rychlostí zpracování servo-

zesilovače MR-J4, jejich frekvenční odezvy 2,5 kHz 

a vestavěného filtru potlačování vibrací je výrazně 

lepší výkon stroje s minimálními polohovacími časy 

a snížení doby cyklu.

Funkce jako STO (Safe Torque Off ) a SS1 (bezpečné 

zastavení 1) jsou nabízeny už ve standardním vyba-

vení a zajišťují, že servosystém splňuje bezpečnostní 

požadavky normy EN 61800-5-2. Kromě toho jsou 

k dispozici bezpečnostní rozšíření SS2, SOS, SLS, 

SBC a SSM.

MR-J4 servozesilovače jsou naprogramovány po-

mocí softwarového nástroje MR Configurator2, jenž 

je součástí integrované sady iQWorks, umožňující 

rychlé uvedení systému do provozu s komplexní 

diagnostikou. Funkce zahrnují kalibraci, monitoro-

vání, diagnostiku, čtení/zápis parametrů a testovací 

operace. Programové řešení zajišťuje stabilní design 

systému stroje s optimálním ovládáním a kratšími 

nastavovacími časy. Pro Mitsubishi Electric předsta-

vuje nová řada MR-J4 skutečně významný pokrok 

v technologii servosystémů a nabízí četné výhody 

pro výrobce strojů i koncové uživatele. 

Srdečně vás zveme k návštěvě stánku Mitsubishi na Mezinárodním strojírenském  
veletrhu, který se bude konat ve dnech 7.-11.10. 2013 na Výstavišti Brno.

Naši expozici najdete 

v hale P, stánek č. 143



Rexroth Sytronix, 

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

www.boschrexroth.cz

 

Rexroth Sytronix – energeticky optimalizovaný hydraulický pohon s otáčkově řízenými čerpadly lze využít v mnoha aplikacích. Své využití nachází v řešeních 
obráběcích strojů, strojů pro zpracování plastů, přes licí stroje, lisy, až po stroje pro zpracování dřeva a papírenské stroje. Ve všech aplikacích lze dosáhnout 
výrazných úspor spotřeby energie, což napomáhá rozhodujícím způsobem snižovat provozní náklady a představuje tak pro naše zákazníky záruku úspěchu.

}

Nenechte 
se zlomit...
...opotřebeným 
nástrojem

Renishaw s.r.o., Olomoucká 1164/85, 627 00, Brno
T +420 548 216 553   F +420 548 216 573   E czech@renishaw.com

www.renishaw.cz

Velikost a stav nástroje hrají důležitou roli v mnoha procesech obrábění. Je velmi důležité zjistit velikost nástrojů před              
zahájením obrábění prvního dílce série. V průběhu obrábění je nutné kontrolovat, zda jsou používané nástroje neporušeny 
a v dobrém stavu.
Rychlé ustavení a kontrola nástroje přímo v obráběcím stroji zkracují seřizovací časy a minimalizují zmetkovitost.

Chcete-li získat více informací, volejte +420 548 216 553, prohlédněte si webové stránky na adrese              

www.renishaw.cz, nebo nás na štivte na veletrhu 

MSV BRNO v termínu 
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VÝHLED NA VELETRH  
EMO 2013 V HANNOVERU
DMG MORI SEIKI, hala 2, vstup Sever

Highlights DMG MORI SEIKI na veletrhu EMO

NOVÝM UŽIVATELSKÝM PROSTŘEDÍM CELOS, NOVÝM SPOLEČNÝM 
DESIGNEM STROJŮ, 18 SVĚTOVÝMI PREMIÉRAMI A CELKEM  
95 HIGH-TECH EXPONÁTY DOKUMENTUJE SPOLEČNOST  
DMG MORI SEIKI VE SVÉ EXPOZICI O ROZLOZE 10 237 m2  
SVOU PŘEDNÍ POZICI INOVÁTORA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ. 

P
rezentaci na veletrhu EMO doprovází kom-

plexní nabídka DMG MORI SEIKI Life Cycle 

Services, včetně velkého počtu efektivních 

automatizačních řešení předváděných v provozu. 

Široké spektrum nabídky DMG MORI SEIKI dokreslují 

oborová řešení pro automobilový, letecký, kosmický, 

zdravotnický a energetický průmysl.

● CELOS – od nápadu k hotovému výrobku

● 15 strojů v novém designu DMG MORI SEIKI

● 18 světových premiér na EMO 2013

● Celkem 95 high-tech exponátů na EMO 2013

CELOS – od nápadu  
k hotovému výrobku
Nové uživatelské prostředí CELOS společnosti  

DMG MORI SEIKI zjednodušuje a urychluje proces 

od nápadu k hotovému výrobku. Četné aplikace 

CELOS umožňují uživateli jednotnou správu, doku-

mentaci a vizualizaci dat zakázek, procesů a strojů. 

CELOS je kompatibilní se systémy PPS a ERP, lze ho 

propojit s produkty CAD/CAM a přitom je otevřený 

pro budoucí rozšíření aplikací. 

Na veletrhu EMO bude představeno 12 aplikací 

pro CELOS. Tak například aplikace „JOB MANAGER“ 

nebo „JOB ASSISTENT“ podporují obsluhu stroje 

při přípravě, optimalizaci a systematické realizaci 

výrobních zakázek (obrobkem, provozními pro-

středky a NC-programem), a to s možností práce 

v síťovém prostředí.

CELOS od DMG MORI SEIKI s ERGOline® 21,5“ 

se dodává s řízením  SIEMENS a MITSUBISHI 

(viz obr. 1).

15 strojů v novém designu  
DMG MORI SEIKI
Komplexní vysoký standard kvality společnosti 

DMG MORI SEIKI dokumentuje na veletrhu 

i nový společný design. Na příkladu 15 high-

-tech strojů se odborní návštěvníci mohou 

přesvědčit o výhodách nového designu po-

skytujícího více funkcí, uživatelského komfortu 

i stálosti hodnot.

Lepší vlastnosti

●  Maximální průhled do pracovního prostoru pro 

lepší kontrolu výrobního procesu

●  Lepší možnosti, např. možnost demontáže skel 

průhledových oken zvenčí

Uživatelský komfort

●  CELOS od DMG MORI SEIKI:  ERGOline® Control 

s vícedotykovou obrazovkou 21,5“ a jednotným 

prostředím

●  Spojitě polohovatelný displej a ovládací pult pro 

komfortní pracovní polohu

●  SMARTkey® pro personalizovanou autorizace 

obsluhy s individuálními přístupovými právy 

k řídicímu systému a ke stroji

Stálé hodnoty / povrchy s dlouhou životností

●  Povrch Premium s jemnou strukturou pro vyšší 

odolnost proti poškrábání a lepší ochranu proti 

poškození

Kromě všech technických vlastností si zákazník 

bude moci vybrat také mezi dvěma designy strojů. 

Nový design od společnosti DMG MORI SEIKI je 

volitelně k dispozici ve verzi “BLACK“ nebo „WHITE“, 

a to bez příplatku (viz obr. 2).

Obr. 1: CELOS od DMG MORI SEIKI s ERGOline® 21,5“
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18 světových premiér  
DMG MORI SEIKI na veletrhu EMO
Soustružnické technologie

●  NLX2500/500: perfektní 2osé soustružení na 

3,5 m2 pro krátké obrobky do délky 500 mm | 

také s prostředím CELOS

●  NLX3000MC/1250: přesné výkonné soustružení 

a frézování s revolverem BMT do délky soustru-

žení 1.250 mm | také s prostředím CELOS

●  NLX4000BY/1500: efektivní kompletní obrábění 

velkých obrobků do průměru 500 mm a délky 

1.500 mm | také s prostředím CELOS 

●  CTX beta 2000 TC: kompletní obrábění Turn & 

Mill s největším zdvihem v ose Y své třídy: 300 mm

●  CTV 315 linear : vertikální soustružení velkých 

obrobků do průměru 300 mm a hmotnosti 25 kg

●  SPRINT 65: až 3 revolvery se 3 osami Y a výkon-

nou osou B s technologií Direct Drive

Frézovací technologie

●  DMC 650 V: nové vertikální obráběcí centrum 

s jedinečnou koncepcí pro vyšší výkon a flexibilitu 

| také s prostředím CELOS

●  HSC 30 linear | HSC 70 linear : maximální přes-

nost a kvalita povrchů pro výrobu nářadí a forem 

| také s prostředím CELOS

●  DMU 80 P duoBLOCK®: 4. generace duoBLOCK® 

– o 30% vyšší výkon, přesnost a efektivita | také 

s prostředím CELOS

●  DMC 85 FD monoBLOCK®: kompletní frézování 

a soustružení s 3místným výměníkem palet pro 

maximální produktivitu

●  DIXI 270: přesné high-end obrábění do 12 t 

s 3krát vyšší prostorovou přesností

●  DMF 600 linear : dynamické centrum s pojízd-

ným stojanem, lineárním pohonem a pojezdem 

6 m pro obrobky do 10 t

●  i80L: kompaktní horizontální obráběcí centrum 

pro sériovou výrobu komponentů motorů v au-

tomobilovém průmyslu

●  ULTRASONIC 30 linear : Nejvyšší přesnost kon-

tur a kvalita povrchu Ra < 0,1 μm při obrábění 

speciálních materiálů

ECOLINE

●  CTX 450 ecoline | CTX 650 ecoline: nové 

kompaktní stroje se sklíčidly velikosti 250 mm 

a 400 mm a s 3D řízením

SERVICES

●  UNO 20 I 40: jedinečné high-tech funkce pro 

vstup do předseřizování nástrojů 

Obr. 2: Nový design DMG MORI SEIKI se bez příplatku nabízí ve verzi “BLACK“ nebo „WHITE“.
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MASIVNÍ INVESTICE DO TECHNOLOGIE VÝROBY 

Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. začala v letošním roce významně investovat do 

technologie výroby kuličkových a trapézových šroubů. Mimo již dříve zavedenou technologii 

výroby rotačním frézováním (okružováním) přímo v kalené povrchové vrstvě hřídelí, nyní 

disponuje i technologií pro broušení velkých a vysoceúnosných matic kuličkových šroubů. 

Může tak nyní nabídnout kuličkové šrouby (KŠ) 

jmenovitých průměrů až 160 mm odpovídající ISO 

DIN 3408 při stoupání závitu až 50 mm a velikosti 

kuliček až do průměru 25,4 mm. Touto novinkou 

je CNC bruska DOIMAK RIR+RE 500, která zvládne 

broušení vnějších i vnitřních ploch a profilů nejrůz-

nějších typů matic.

Další významnou investicí je pak robustní CNC 

soustruh pro opracování povrchově zakalených 

konců hřídelí KŠ, konkrétně stroj DOOSAN PUMA 

700LY doplněný rotačním upínačem hřídelí až do 

délky 12 m. Stroj je vybaven i pro frézování drážek 

či jiných tvarových prvků a broušení válcových 

ploch pod ložiska. Stroj v základním provedení 

bude vystaven na MSV Brno 2013, na stánku č. 26 

společnosti Tecnotrade v pavilonu P.

Broušení závitových profilů pak zajistí CNC bruska 

DOIMAK RER 5000SP, s unikátní funkcí napojování 

broušených částí i vícechodých závitů. 

Pro menší matice a hřídele je připravena další in-

vestice, CNC centrum DOOSAN PUMA MX3100S, 

vybavené rovněž rotačním upínačem hřídelí, a to až 

do délky 10 m. Provádění nejrůznějších frézařských 

a vrtacích operací je zde samozřejmostí.

K výrobě strojních komponent neodmyslitelně patří 

i ověřování jejich parametrů. KULIČKOVÉ ŠROUBY 

KUŘIM, a. s. ve spolupráci s ČVUT Praha zrealizovala 

výrobu a instalaci zkušebního zařízení pro testování 

velkých KŠ do jmenovitého 160 mm s unikátním 

řešením zatížení testované dvojice KŠ a zabudova-

nou diagnostikou se záznamem měřených hodnot 

i nutnými bezpečnostními prvky pro zajištění ne-

přetržitého provozu tohoto unikátního zařízení.

Na sklonku letošního roku bude technologický park 

firmy obohacen o vývojové pracoviště povrcho-

vých úprav laserem vybavené moderní scanovací 

technologií umožňující přesné řízení jeho výkonu. 

Hlavním účelem laserového robotizovaného pra-

coviště je kalení, navařování a svařování.

V oblasti kontroly kvality výrobků bude vybavení 

firmy doplněno o dva nové moderní měřicí pří-

stroje. Prvním z těchto přístrojů je konturograf 

Optacom VC-10, který 

umožní kvalitnější 

a přesnější měření 

geometrie profilu 

závitu, druhým je 

optický přístroj TESA 

Visio 300 GL, který 

zajistí více možností 

v oblasti mezioperační kontroly vyráběných dílců. 

Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. se pro-

jektem zavedení výroby velkých a vysoceúnosných 

kuličkových šroubů zařadí mezi pouhých několik 

evropských výrobců těchto komponent nejen pro 

stavbu obráběcích a tvářecích strojů.

Pořizované investice jsou spolufinancovány díky do-

tačnímu programu OPPI ze strukturálních fondů EU.  

Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM

Vás tímto zve k návštěvě svých expozic na:

– EMO Hannover 
 v hale 7,  st ánek C35

– MSV Brno
 v pavilonu P, stánek č. 101



Téma: MSV Brno 2013

239/2013

ZNAČENÍ A DEKORACE 
PLASTŮ LASERY
VÝHODY V PŘÍMÉM ZNAČENÍ PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ LASERY 
ZAHRNUJÍ VELMI VYSOKOU KVALITU ZNAČENÍ, DÍKY VELMI MALÉ 
STOPĚ LASEROVÉHO PAPRSKU, KONTRASTU BEZ NEBO I ZA POUŽITÍ 
SPECIÁLNÍCH PIGMENTŮ A TAKÉ RYCHLOSTI ZNAČENÍ 
S VEKTOROVÝMI LASERY NAPŘÍKLAD OD SOLARIS LASER 
UMÍSTĚNÝMI PŘÍMO VE VÝROBNÍCH LINKÁCH. 

P
římé značení na materiál se používá pro iden-

tifikaci výrobku, nejčastěji Datamatrix kódem, 

nebo i dekoraci a grafický popis. Výhodou je, 

že se většinou nepoužívá žádný přídavný materiál, 

značení laserem je tedy vhodné i pro zdravotní 

výrobky a splňuje spoustu požadavků dle potra-

vinářských (FDA), zdravotních (UID) a vojenských 

norem (MIL-STD). Správná „Laserová formula“ plastu 

nemůže být toxická nebo nesmí mít negativní 

efekt na produkt a jeho fyzikální vlastnosti nebo 

funkčnost.

Pro značení a dekoraci plastů se používají nejčas-

těji Nd:YAG nebo Nd:YVO4 lasery a polovodičové 

vláknové lasery na vlnové délce 1064 nm, tedy 

blízko infračervenému spektru. Další variantou na-

stupujících laserů jsou zelené lasery, které emitují 

paprsek ve viditelném spektru světla a jsou řazeny 

ke studeným laserům. Tyto lasery opravdu svítí 

zeleně. Vývoj pokročil a dnes se používají v průmy-

slových aplikacích na značení a dekoraci taky UV 

lasery, jejichž působení je výhradně fotochemické, 

bez tepelné složky. Zajímavostí použití zeleného 

laseru je značení na mezivrstvu plastu, kdy laser 

ve viditelném spektru světla projde přes průsvit-

nou vrstvu plastu a zastaví se o druhou vrstvu 

plastu například černé barvy, na kterou značí. 

Této vlastnosti se používá často v automobilovém 

průmyslu pro dekoraci světel, s čímž Solaris Laser 

má velké zkušenosti.

Dle typu plastového materiálu dochází často k fo-

tochemickému efektu, bez tepelného poškození 

materiálu a bez gravírace. Tento efekt vytváří kon-

trast na materiálu, závislý na vlastnostech plastu 

reagovat na laserové záření. Na výrobcích, kde se 

nedosahuje kontrastu, protože polymery neab-

sorbují laserovou energii, tam pomáhají přidané 

pigmenty do základního Masterbatch.

Pro přímé značení laserem hovoří několik aspektů, 

které zcela zavrhnou drahou inkoustovou technolo-

gii inkjet značení. Prvně je to absence spotřebního 

materiálu, jako jsou inkousty a ředidla, kdy ředidla 

jsou často odpařena při značení do prostoru výroby 

a z toho plyne i kontaminace prostoru. Druhý hlavní 

faktor hovořící pro laser je nesmazatelnost a odol-

nost nápisu oproti inkoustovému značení, které je 

závislé na povrchovém napětí plastu a někdy vyža-

duje použití plazmy před aplikací inkoustu, jinak jde 

inkoust z potištěného povrchu snadno dolů. Třetí 

vlastností je značení skrze průsvitné plochy dovnitř 

výrobků nebo na velmi těžce přístupná místa díky 

dlouhé zaostřovací vzdálenosti laserové optiky.

Na plastovém materiálu vznikají  
3 základní reakce
První (tmavé na světlém) je dána absorbováním 

energie laseru do plastu a zvyšuje se lokální teplota 

materiálu v okolí absorpce na takovou úroveň, že 

dojde k termální degradaci materiálu polymeru. 

Může dojít k hoření polymeru za přítomnosti kys-

líku v atmosféře. Omezené množství kyslíku uvnitř 

materiálu substrátu má za výsledek lehké ožehnutí 

materiálu, které způsobí černou formu polymeru 

nebo tmavý kontrast značení.

Druhá varianta (světlé na tmavém) je napěnění 

polymeru. K tomu dochází, když lokální teplota 

polymeru okolo absorpce je dostatečně vysoká 

tak, že polymer generuje plyn při hoření nebo od-

pařování. Tento teplý plyn je obklopen rozteklým 

polymerem a zachycen v něm jako bublinky. Je-li 

energie laseru dostatečně kontrolována, napě-

nění je definované a má za následek odraz světla 

v bublinkách a to tvoří světlé značení na tmavém 

(neodrazivém) povrchu.

Třetí variantou (barva) je tepelná degradace 

energií laseru jedné barvy v probarvené struktuře 

a změna výsledné barvy. Jako příklad je kombinace 

sazí a stabilizovaného anorganického barviva. 

Po zahřátí jsou saze odstraněny a zůstane jen 

anorganické barvivo. Tyto mixované barvy jsou 

závislé na specifické barevné stabilitě a nejsou 

možné všechny barvy.

Veškerou laserovou technologii pro dekoraci plastu 

a automatizaci průmyslového značení lze nalézt 

na stránkách Leonardo technology, www.LT.cz, 

zastupující společnost Solaris Laser. 

Marek Haumer, haumer@lt.cz
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Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Společnost Deutsche Leasing ČR je jedničkou v leasingu strojů a zařízení. To, že si Deutsche 

Leasing ČR drží své stálé umístění v leasingu strojů a zařízení mezi třemi nejlepšími leasin-

govými společnostmi na českém trhu, potvrzují i výsledky ČLFA za rok 2012, podle nichž činí 

výše tržního podílu DLČR v této oblasti 14,7 %.

D
eutsche Leasing ČR působí v České republice 

již od roku 1994 a specializuje se zejména na 

financování strojů a zařízení v následujících 

oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a ze-

mědělské stroje, dále pak manipulační technika, 

stroje na zpracování plastů a stroje pro potravi-

nářský průmysl.

DLČR je stoprocentní dceřinou společností Deut-

sche Leasing AG, která je členem skupiny němec-

kých spořitelen Sparkassen. V současné době má 

více jak 2000 zaměstnanců a působí ve 23 zemích 

světa. Deutsche Leasing AG byla také vůbec 

první leasingovou společností na německém 

trhu, která loni oslavila 50 let od svého za-

ložení. 

K nabízeným finančním produktům DLČR, v nichž je 

zahrnuto 50leté know how celé skupiny Deutsche 

Leasing, patří finanční leasing s opcí, operativní 

leasing, úvěrové financování, full service lea-

sing a pojištění. 

Prioritou Deutsche Leasing ČR je financování kvalit-

ních strojů, a to formou úzké spolupráce s dodava-

teli. Všichni investiční poradci DLČR jsou odborníky 

ve svých branžích a dokáží klientům poskytnout fi-

nanční produkty a služby šité na míru. Tato přednost 

našich poradců je umocněna dlouholetou praxí 

v oboru a v některých případech i jejich vysoko-

školským odborným vzděláním. Dalšími výhodami, 

které plynou pro klienty DLČR z úzké kooperace 

s dodavateli, jsou odladěná smluvní dokumentace 

a odladěné prodejní i nákupní procesy. V nepo-

slední řadě je pak i výhodou díky dobré znalosti 

strojů, které dodavatelé nabízejí na trhu, rychlejší 

a snadnější zpracování (schválení) obchodních 

případů. Filosofie úzké spolupráce s dodavateli 

a znalost jejich produktů šetří klientům DLČR čas, 

který mohou věnovat svému podnikání.  

Na financování obráběcích a tvářecích strojů se 

v DLČR zaměřuje tým Kovo, který má v této ob-

lasti mnohaleté zkušenosti. Hlavním produktem, 

který tým Kovo nabízí, je finanční leasing s opcí, 

kde vlastníkem po dobu splácení je leasingová 

společnost a leasingový nájemce má kupní opci 

na předmět leasingu. Délka smlouvy je shodná 

s dobou odpisu, čili 5 let. Dalším nejvíce používa-

ným produktem je úvěrové financování, které je 

vhodné pro případ dotací (např. dotační programy 

Inovace, Prosperita, Rozvoj atd.), protože u tohoto 

finančního produktu je po dobu splácení majitelem 

zákazník, což je jedna z hlavních podmínek poskyt-

nutí dotací. Třetím nejvíce využívaným produktem 

je operativní leasing. Tento produkt je vhodný pro 

klienty, kteří chtějí předmět leasingu užívat jen po 

určitou dobu a poté předmět vrátit. Vlastníkem po 

dobu splácení je stejně jako u finančního leasingu 

leasingová společnost, nicméně délka splácení není 

určena zákonem. U všech výše zmíněných produktů 

lze splácet v CZK nebo v EUR. 

V oblasti financování obráběcích a tvářecích strojů, 

a to od menších strojů, jako např. brusky, soustruhy, 

frézky, pily, přes portály, obráběcí a tvářecí centra až 

po velké technologické celky, patří DLČR dlouho-

době mezi největší leasingové společnosti.  

Ve stále expandující světové ekonomice se při 

podnikání v zahraničí mohou naši klienti setkat 

s různými překážkami, jako jsou právní, daňové či 

účetní otázky, jazykové a kulturní rozdíly. Deutsche 

Leasing ČR je však spolehlivým partnerem, který 

je schopen tyto překážky snadno překonat. Za-

městnanci DLČR pak dokáží poskytovat své služby 

nejenom v českém, ale také německém a anglickém 

jazyce, což je důležitý aspekt pro nadnárodní spo-

lečnosti. DLČR je navíc také připravena poskytnout 

nadnárodním společnostem finanční služby dle 

účetních standardů US GAAP nebo IFRS.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte 

obrátit. Naši specialisté je Vám ochotně zodpoví. 

Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese 

info@dlcr.cz. Více se o DLČR dozvíte i na inter-

netových stránkách www.deutsche-leasing.cz.

Deutsche Leasing ČR Vás zve ve dnech  

7.–11. 10. 2013 k návštěvě Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. Rádi Vás při-

vítáme v našem stánku č. 59 v pavilonu B.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Váš tým Deutsche Leasing ČR 

Oznámení

Od 16. 9. 2013 bude sídlit  

Deutsche Leasing ČR na nové adrese: 

Antala Staška 2027/79

140 00 Praha 4 – Krč
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DOBRÝ OBCHOD KONČÍ  
DALŠÍ OBJEDNÁVKOU 
NENÍ MNOHO RYZE ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÝM SE PODAŘILA 
PRIVATIZACE A BEZ ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU ÚSPĚŠNĚ 
POKRAČOVALY V ZAPOČATÉM VÝROBNÍM PROGRAMU, NATOŽ ABY 
SE VYHOUPLY MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU. JEDNOU Z NICH JE TOS 
VARNSDORF, a. s., KTERÁ LETOS SLAVÍ 110 LET OD SVÉHO VZNIKU. 
FIRMU OVLÁDAJÍ TŘI FYZICKÉ OSOBY, A TO JE PODLE FINANČNÍHO 
ŘEDITELE ING. JANA RÝDLA ML., MBA, KLÍČEM JEJÍHO ÚSPĚCHU. 

Na zahraniční trhy směřuje až 95 % veškeré 

vaší produkce. Které trhy jsou pro vás nej-

důležitější? 

Prioritní destinací, kam putuje asi 40 % produkce, je 

pro nás Evropa, dalších 40 % vyvážíme do Asie, včetně 

Ruska a rusky mluvících zemí, a zbylých 20 % do 

Severní a Jižní Ameriky. Nejdůležitějšími trhy v rámci 

Evropy jsou určitě Německo, Polsko a Česká republika.

Ve světě máte síť dceřiných společností. Co 

vás vedlo k jejich založení? 

V našem oboru hraje klíčovou roli při získávání no-

vých zakázek schopnost rychle reagovat na poža-

davky zákazníků. Není možné kvůli vzdálenosti zajistit 

z České republiky okamžitou reakci současně v Číně 

a v Severní Americe, Brazílii... Proto máme vybudova-

nou síť center, která nás zastupují v daném teritoriu 

a zabezpečují servisně prodejní činnosti. Osmým 

rokem také úspěšně funguje joint  venture s čínským 

partnerem v Kun Mingu a od minulého roku máme 

nově joint venture v ruském Jěkatěrinburgu.

Chcete říct, že zákaznický servis je při získá-

vání nových zákazníků důležitější než cena 

nebo technologie?

Řekl bych, že v zásadě ano, protože technologicky 

i cenově jsme skutečně srovnatelní s evropskými 

výrobci. Přidanou hodnotu vidím právě v naší veli-

kosti, že dokážeme efektivně řešit potřeby zákazníků 

ve vzdálených teritoriích. 

Co je podle vás nejlepší obchod?

Nejlepší obchod je ten, který končí další objed-

návkou.

S konkurencí se potkáváte i na veletrzích. 

V čem vidíte hlavní přínos veletrhů v dnešní 

době? 

Role veletrhů dnes spočívá hlavně v tom, aby si 

zákazník mohl udělat představu, jak by jeho tech-

nologický problém vyřešili jednotliví výrobci. Nepro-

dáváme už jeden určitý stroj, ale právě technologie. 

Skutečnost, že firmu vlastní z 97 % tři fyzické 

osoby, je podle vás klíčem jejího úspěchu. 

Proč? 

Podle mě to má zásadní vliv na vytváření strategie 

celé firmy, její směřování a formování. V jejím čele 

stojí lidé, kteří jsou s firmou desítky let, znají ji a věří 

tomu, co dělají. Oni ji zprivatizovali a vzali na sebe 

veškerá rizika. To je podle mě i jeden z důvodů, proč 

se dnes můžeme zařadit v evropském měřítku mezi 

skutečné špičky v oboru výroby obráběcích strojů. 

Když mluvíme o privatizaci, v roce 1995 jste 

si na ni půjčili několik set milionů korun od 

banky. To chtělo asi velkou kuráž...

V té době jsem u toho ještě nebyl, ale otec a jeho 

společníci měli vizi a obrovskou touhu podnik za-

chovat a vést dál. Úvěr na privatizaci jsme dostali od 

Komerční banky, která je dodnes naším partnerem. 

Začátky nebyly lehké a prošli jsme si jimi s bankou 

společně. Překonali jsme spolu i těžké časy, proto 

si myslím, že je naše spolupráce tak dobrá a trvá 

tolik let. 

Naznačujete tím, že v bankovnictví skutečně 

existuje něco jako individuální přístup? 

Můj otec říká, že banka nepůjčuje peníze firmě, ale 

lidem. A něco na tom bude. Ke Komerční bance 

jsme se snažili být vždy velmi otevření v komunikaci 

našich problémů a přání, protože věříme v osobní 

vztah. Z čísel mnohdy nevyčtete, v jakém stavu se 

firma skutečně nachází. Velmi se nám osvědčila pra-

videlná a častá setkání, kde si vysvětlujeme situaci. 

Za ta léta se dokážeme vzájemně lépe pochopit. 

Jsme jednoznačně příznivci dlouhodobých part-

nerství, nejlépe se stejným týmem lidí. 

Jan Rýdl ml., místopředseda představenstva a finanční ředitel TOS VARNSDORF, a. s.
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ŘÍZENÍ FLOTILY VYSOKOZDVIŽNÝCH 
VOZÍKŮ VLASTNÍM SYSTÉMEM 
JUNGHEINRICH
S JUNGHEINRICH ISM ONLINE SYSTÉMEM LZE EFEKTIVNĚ ŘÍDIT CELÉ 
FLOTILY VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ NA RŮZNÝCH STANOVIŠTÍCH 
A V RŮZNÝCH ZEMÍCH ZÁROVEŇ. VÝRAZNĚ SE PŘITOM ZVYŠUJE 
TRANSPARENTNOST A BEZPEČNOST VE SKLADU.

N
a mezinárodním veletrhu pro distribuci, tok 

materiálu a informací LogiMAT 2013 prezen-

toval Jungheinrich svůj systém ISM Online 

pro řízení flotily vysokozdvižných vozíků. Informační 

systém pro řízení flotily vysokozdvižných vozíků je 

schopen spravovat, analyzovat a optimalizovat flo-

tily vozíků nezávisle na velikosti a rozmanitosti flotily. 

Poprvé světové veřejnosti představila společnost 

Jungheinrich tuto inovaci v základní verzi s řadou 

funkcí na veletrhu intralogistiky CeMAT 2011. 

„Vyvinutý systém ISM Online představuje zcela 

inovativní řešení pro řízení flotily vysokozdviž-

ných vozíků. Zákazníci, kteří tento systém vy-

užívají, jsou schopni monitorovat a řídit svoje 

flotily na několika stanovištích v různých zemích 

současně a zvyšovat tak bezpečnost ve skladech“, 

vysvětluje André Friedrich, vedoucí servisního 

oddělení ve společnosti Jungheinrich. Přístup 

k požadovaným údajům probíhá přes Junghein-

rich-Management-Portal v zabezpečené oblasti 

na internetu. Tak je možné získávat informace 

prakticky v kterémkoli místě na světě. ISM Online 

obsahuje obchodní informace i údaje o pou-

žívání a kolizní data všech vozíků flotily. „Díky 

velké transparentnosti a přehlednosti všech re-

levantních dat jsou uživatelé systému ISM Online 

schopni podstatně snížit provozní náklady flotily“, 

pokračuje André Friedrich.

Libovolná kombinace modulů
Systém ISM Online sestává z různých individuálně 

kombinovatelných modulů, přizpůsobených nej-

různějším potřebám uživatelů. Modul Basis nabízí 

svým uživatelům přehled o vozíkách, smlouvách 

a vybavení vozíků na různých stanovištích. Vedle 

počtu a stáří vozíků používaných na jednotlivých 

stanovištích zobrazí tento modul jediným stisknu-

tím tlačítka celkové náklady flotily.

Díky kontrole přístupu, správě řidiče a evidenci 

nárazů v modulu Bezpečnost je nejen možné 

paušálně dokumentovat škody, ale také je přímo 

adresovat. André Fried-

rich k tomu dodává: 

„Zkušenosti z praxe 

ukazují, že používáním 

modulu Bezpečnost 

jsou řidiči v zacházení 

s vozíkem citlivější.“ 

Kromě výrazného zvý-

šení bezpečnosti ve 

skladu se tím dosahuje 

rapidního snížení nákladů, způsobených neod-

bornou manipulací s vozíky.

„Systém ISM Online pro řízení flotily vozíků pod-

léhá neustálému zdokonalování - zcela podle 

potřeb našich zákazníků“, říká André Friedrich. 

Nejaktuálnější inovací je modul Provozní náklady. 

Pomocí tohoto modulu lze sestavit podrobný 

přehled nákladů. Vedle informací o fakturách, 

provozních hodinách a servisních zprávách ob-

drží uživatel také diferencovaný přehled a ana-

lýzu celkových nákladů pro každý vozík. 

V letošním roce je plánována implementace dalších 

modulů. Podle slov André Friedricha „je o systém 

ISM Online a jeho moduly velký zájem - a to jak 

v Německu, tak i v zahraničí. K dnešnímu dni jsme 

realizovali nesčetné množství intralogistických 

projektů pro zákazníky, např. z oblasti automobi-

lového průmyslu nebo u různých výrobců potravin 

a nápojů.“

Uživatelsky příjemné webové 
prostředí
ISM Online je systém s intuitivním ovládáním 

a orientací na web. Jednoduché, přehledné grafy 

a tabulky usnadňují práci s tímto systémem. Sys-

tém je koncipován nejen pro flotily Jungheinrich 

vozíků, ale i pro flotily, které zahrnují i vozíky jiných 

výrobců. Bez většího úsilí tak uživatel získá detailní 

přehled o svých nákladech i analýzách použití vo-

zíků. „Může tak okamžitě zjistit, kde má potenciál 

pro další úspory, a náklady podle toho efektivně 

snížit“, uzavírá André Friedrich.

Společnost Jungheinrich patří v celosvětovém mě-

řítku k předním výrobcům vysokozdvižných a níz-

kozdvižných vozíků, skladové techniky, logistických 

systémů a služeb pro kompletní vnitropodnikovou 

logistiku. Jako výrobní společnost a zároveň posky-

tovatel služeb v oblasti vnitropodnikové logistiky 

nabízí svým zákazníkům rozsáhlý výrobní program 

vozíků, regálových systémů, souvisejících služeb 

a poradenství. 

www.jungheinrich.cz



Vítěz v kategoriích 
„Counter Balanced Trucks nad 3,5 t“ 
a „Warehouse Trucks“.
Čelní dieselový vozík s hydrostatickým pohonem DFG 540s a vysokozdvižný vozík s výsuvným 

sloupem ETV 216.

Forklift trucks of 
the year 2013
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STASTO  SPOLEHLIVÝ PARTNER 
V OBLASTI AUTOMATIZACE
STASTO SPOJUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU PRODUKTŮ V OBLASTI 
PNEUMATICKÝCH PRVKŮ, PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR 
A AUTOMATIZACE, VŠE MADE IN EUROPE. SPOLEČNĚ S TECHNICKOU 
PODPOROU A PRVOTŘÍDNÍM SERVISEM TAK DODÁVÁ KVALITNÍ 
KOMPLET SLUŽEB A PRODUKTŮ. A STEJNĚ JAKO KAŽDÝ ROK, 
I LETOS NEBUDE FIRMA STASTO CHYBĚT NA MSV V BRNĚ.

K
romě  některých  nových produktů jsme le-

tos připravili pro naše zákazníky ještě jedno 

lákadlo a tím je zcela nový katalog produktů 

STASTO. Nový katalog je tak pro nás ideální příle-

žitostí pozvat zákazníky na MSV a probrat s nimi 

všechny novinky a případné dotazy. Ještě se sluší 

dodat, že katalog s více než 20 000 položkami ob-

sahuje jako vždy ceny v CZK, potřebné informace 

o produktech a pár dalších zajímavostí, které se 

zákazníci dozví, až katalog otevřou.

Zbrusu nový stánek na MSV
Nové pojetí expozice se ponese v duchu nového 

katalogu a zajímavých exponátů. Připravili jsme 

několik atraktivních funkčních exponátů,  množství 

zajímavých jednotlivých prvků, které jsou v normál-

ních podmínkách k vidění pouze v komplikovaných 

průmyslových aplikacích, ale také i produkty zcela 

běžné.

První ze dvou hlavních atrakcí bude funkční ex-

ponát v podobě manipulačního celku od našeho 

německého partnera, skládajícího se z otočného 

stolu, manipulátoru a hlavně největší novinkou pro 

tento rok v oblasti automatizace – zcela novým 

řízením EF2. Náš nový software elegantně spojuje 

intuitivní navigaci pro uživatele s velmi sofistikova-

ným systémem. Díky integrovanému webovému 

rozhraní mohou být všechna nastavení řízení EF2 

ovládána pomocí standardního internetového 

prohlížeče – není třeba žádný speciální software. 

Proto je stůl schopný perfektně fungovat ve velmi 

krátkém čase a pro zapojení do výroby není třeba 

speciálně školených pracovníků.

Jako druhou „třešínku na dortu“ jsme s naším 

dalším německým dodavatelem pro MSV při-

pravili funkční exponát regulačního koaxiálního 

ventilu, do kterého výrobce i my vkládáme velké 

naděje. Jedná se o zcela nový druh koaxiálního 

ventilu – „Coax greenline“ s regulační, respektive 

tlumící funkcí. Jde o zcela nový patent, jež využívá 

výhod stávající konstrukce a dále přidává nový 

druh pohonu, který bude nabízet zcela plynu-

lou regulaci v celé dráze zdvihu. Další možností 

je u koaxiálního ventilu zatím nevídaná funkce 

– plynulé nebo zpožděné otevření a zavření, 

v tomto případě budou k dispozici následující 

časy: 100/200/400/800 ms. To znamená menší 

nároky na potrubí a bezkonkurenční životnost. 

Dalším aspektem je oproti konkurenčním pro-

duktům až o řád nižší spotřeba elektrické energie.

Made in Europe
Všechny výrobky, které firma nabízí jsou produkty 

evropských dodavatelů. STASTO tak nabízí pr-

votřídní kvalitu, krátké dodací lhůty, detailní 

informace o produktech, ale také díky úzkému 

kontaktu s dodavateli i kvalifikované poradenství 

a servis.   

Poznejte co STASTO garantuje
● Prvotřídní výrobce – Naše produkty jsou vý-

robky renomovaných a osvědčených dodavatelů.

● Provázaný sortiment – Námi nabízená široká 

paleta produktů je základem pro uspokojení Vašich 

nároků, a to i v případě složitých aplikací. Celek 

funguje pouze tehdy, když fungují dohromady 

všechny detaily.

● Zodpovědné a efektivní služby zákazníkům 

– STASTO nabízí několik jedinečných služeb, jako 

například termínovaný paket, který je dle Vašich 

přesných specifikací vyhotoven a doručen ve sta-

novený čas – to znamená minimalizaci Vašeho 

prostoru a času na kompletaci. Naši školení a zod-

povědní pracovníci jsou vám k dispozici.

● Nebyrokratický přístup – STASTO pracuje 

rychle, profesionálně a zaručuje vysokou kvalitu. 

Jsme nezávislá společnost a měřítkem našeho 

úspěchu je spokojenost Vás – našich zákazníků.

● Efektivitu a spolehlivost – Součástí našich 

služeb je nejen technická podpora, poskytnutí po-

třebných elektronických dat, ale i naše zkušenosti. 

● Osobní angažovanost – My ve STASTU jsme 

osobně angažováni na úspěchu firmy – na Vaší 

spokojenosti. 

Přijďte na kus řeči! Budeme se na Vás těšit již 

tradičně na MSV Brno v hale V na stánku č. 103.

Váš STASTO Team

EF2: nový způsob řízení

Zcela nový druh koaxiálního ventilu
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ROZŠÍŘENÍ OBLASTI VÝKONU  
SVAŘOVACÍHO POSTUPU CMT 

Společnost Fronius zdokonalila svůj osvědčený svařovací proces CMT (Cold Metal Transfer). 

Nový algoritmus nyní umožňuje použití tohoto zdokonaleného procesu také v oblastech, které 

byly dosud zcela nebo částečně vyhrazené přechodovému nebo impulznímu oblouku. Nové 

charakteristiky přitom zajistí snadnou obsluhu a optimální výsledky svařování. Již dodané 

systémy je možné dovybavit bez dalších nákladů.

Pomocí nového algoritmu se vývojářům společ-

nosti Fronius podařilo zvýšit frekvenci dopředného 

a zpětného pohybu drátové elektrody, který je 

charakteristický pro proces CMT, až na 130 Hz. Od-

borníci na svařování také přepracovali profil proudu 

jednotlivých charakteristik. Díky tomu je možné 

zvýšit výkonnostní limit procesu CMT v závislosti 

na přídavném materiálu a průměru drátu až o 40 %.

Mezi novinky patří charakteristika „Universal“, která 

byla koncipována pro všechna standardní použití 

a vyznačuje se dobrou pře-

mostitelností spár. Pro použití, 

při kterých je v popředí zájmu 

závar, resp. rychlost svařování, 

vyvinula společnost Fronius cha-

rakteristiku „Dynamic“. Speciálně 

pro svařování kořenových svarů 

je vhodná nová charakteristika 

„Root“, která je tak předurčena 

např. pro konstrukci dálkových 

potrubí. Díky nově definova-

nému výkonu mají uživatelé 

metody CMT k dispozici celou 

řadu charakteristik pro různé pří-

davné materiály a oblasti použití.

Vyšší odtavný výkon a koncentrace energie ve fázi 

oblouku u nových charakteristik CMT přispívají 

k hlubšímu závaru a umožňují dosahovat vyšších 

rychlostí svařování při obvyklé stabilitě procesu 

CMT. Díky vyšší rychlosti svařování klesá traťová 

energie na hodnotu, která je výrazně pod úrovní 

přechodového, resp. impulzního oblouku. Tak je 

možné bez problémů svařovat například koutové 

svary u silnějších plechů.

Mnoho podniků z automobilového průmyslu, stro-

jírenství a celé řady dalších oblastí již dnes profituje 

z výhod procesu CMT v rámci kusové i sériové vý-

roby. Aktuální i budoucí zdokonalování svařovacího 

postupu CMT povede k dalšímu rozšiřování. 

www.fronius.cz

Mikrosnímek koutového svaru a3 svařeného rychlostí 
drátu 10,5 m/min s optimálním vytvořením kořenové 
vrstvy (materiál S235; základní plech a stěna 2,0 mm, 
Vs: 110 cm/min, I: 270 A, U: 19 V, ocelový drát G3Si1 
o průměru 1,2 mm pod ochranným plynem M21: 
18 % CO

2
, 82 % argon)

Procesní okno rozšířené díky novému algoritmu a přepracovaným profilům 
proudu, pro ocelový drát G3Si1 o průměru 1,2 mm pod 18 % CO

2

/ Nabíjecí systémy akumulátor  / Sva ovací technika / Solární elektronika

/ Vyvíjíme sva ovací technologie, kompletní 
systémy pro obloukové a odporové bodové sva-
ování, a dali jsme si za úkol zvládnout i dosud

tovou technolo-
gickou jedni kou – a jedni kou na trhu v Evrop

www.fronius.cz

INTELIGENTNÍ REVOLUCE

PREMIÉRA NA MSV 2013 V BRNĚ
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TI, KDO DÁVAJÍ VĚCI DO POHYBU

Příští rok uplyne rovných 20 let od doby, kdy společnost AMPO vstoupila na český a slovenský 

trh a z původně malé lokální firmy se sídlem ve Žďáru nad Sázavou se stala jedním z význam-

ných dodavatelů pohonové techniky. A to je i důvod, abychom se zeptali, jak vidí uplynulá 

dvě desetiletí její zakladatel a jednatel Oldřich Poul.

Dvě dekády jsou pro průmyslového dodava-

tele zvláště v současných nelehkých časech 

poměrně úctyhodný čas, který dokazuje 

schopnost prosadit se mezi silnou konkurencí. 

Změnilo se něco v zaměření či strategii firmy 

za tuto dobu? V čem je současné AMPO jiné, 

než AMPO z roku 1994?

Na strategii firmy se v podstatě nezměnilo nic. Stále 

pokračujeme v trendu dodávat na český a slovenský 

trh komponenty pohonů a posuvů. S tím jsme 

začínali a na této hlavní komoditě je postavena 

i naše primární dnešní hlavní nabídka.

Co se však změnilo během 19 let existence, je šířka 

záběru v dodávkách pohonů, které pokrývají jak 

nejmenší aplikace v lehkém strojírenství, tak všeo-

becném průmyslu, ale i v těžkém průmyslu, staveb-

nictví a energetice. U posledně dvou jmenovaných 

odvětví dodáváme největší typy převodovek pro 

elektrárny i pro stavební stroje, které jsou exporto-

vány do celého světa.

Většina pohonů je aplikována na dopravnících, pro 

které jsme schopni dodávat stavebnicové prvky 

např. pro nápojový a potravinářský průmysl, ale 

i pro ostatní průmyslová odvětví. Paleta nabízených 

komponent umožňuje vývojářům a konstruktérům 

využít pro stavbu strojů většinu potřebných prvků 

od jednoho dodavatele. AMPO je jiné také proto, 

že za dobu své existence získal mnoho stálých 

a spolehlivých odběratelů na českém a slovenském 

trhu a rovněž expandoval i na polský trh, kde máme 

partnerskou zastupující společnost.

Na které hlavní oblasti se aktivita firmy AMPO 

zaměřuje v současné době? Máte vybrány 

nějaké prioritní segmenty?

Hlavní oblastí zůstávají nadále pohony a kom-

ponenty dopravníků, ale nyní se soustřeďujeme 

zejména na oblast lineární techniky, která je lo-

gickým vyústěním naší aktivity v pohonech. Před 

třemi lety jsme uzavřeli smlouvu s tchajwanským 

výrobcem lineárních vedení a kuličkových šroubů, 

firmou Precision Motion Industries, Inc. Spolu-

práce s touto firmou doznává bouřlivého rozvoje. 

Meziroční nárůst prodeje této komodity je v de-

sítkách procent. Nezůstali jsme pouze u dodávek 

na český trh, ale dodáváme i do Polska a Itálie. 

V této oblasti nás čeká ještě hodně práce, jelikož 

zatím jsme ve fázi dodávek lineárních vedení 

a kuličkových šroubů, kde má každá ze skupin své 

detailní podskupiny. V nejbližší  budoucnosti nás 

čeká koncentrace na dodávky celých jednotek 

lineárních vedení konstruo vaných na konkrétní 

potřebu odběratele.

Současné portfolio firmy obsahuje velice 

rozsáhlý seznam položek pro stavbu strojů 

a zařízení, případně dodávky náhradních 

dílů od standardních komponent až po spe-

ciální provedení, či výroba na míru – okolo 80 

000 obchodovatelných položek. Je takováto 

šířka záběru v současné době výhodou nebo 

spíše náročnou záležitostí na udržování „up to 

date“?  Počítali jste už při startu firmy s takto 

širokým sortimentem?

Rozhodně jsme si v začátcích nepředstavovali, 

na jak široký sortiment se aktivita firmy rozšíří. Vy-

žádal si to ovšem trh a potřeby našich 

zákazníků. Tam, kde jsme dodávali 

elektropohony, následovaly kompo-

nenty dopravníků, ložisková tělesa, 

dopravní destičkové pásy, pneuma-

tické prvky, plastová vedení a další. 

Pro stavbu jednoduchých strojů jsme 

museli do našeho portfolia zařadit 

i základní komponenty pohonů, jako 

jsou ozubená kola, hřebeny, řetězy, 

řemeny, spojky, atd.

Jde o náročnou obchodní činnost, 

ale v konečném zhodnocení je široký 

nabízený sortiment pro nás jako do-

davatele, tak i pro zákazníka/odběra-

tele výhodou. 

Důležitou roli pro firmu jako AMPO hraje 

výběr spolehlivých dodavatelů. Kolik jich 

firma má v současné době a stalo se, že jste 

se s někým museli během svého působení 

rozejít? Podle jakých kritérií si firma vybírá 

své obchodní partnery?

Naši základní dodavatelé, se kterými spolupracu-

jeme od samotného začátku, jsou dodnes našimi 

spolehlivými partnery a postupně jsme vždy po 

pečlivém výběru zvážili, kdo bude našim dalším 

dodavatelem. Prvořadým kritériem byla pro nás ale 

vždy kvalita dodávaného produktu a spolehlivost 

v obchodních vztazích.

Příkladem je dlouholetá spolupráce v oblasti do-

dávek planetových převodovek pro českou firmu 

Stavostroj v Novém Městě nad Metují, která byla 

později začleněna do švýcarského koncernu Am-

mann Group.

V současné době máme 5 hlavních dodavatelů 

pro hlavní komodity a dalších 10 pro doplňkový 

sortiment. Je pravda, že jsme se také občas potýkali 

s problémy v dodávkách a zažívali – a někdy i nadále 

zažíváme – nepříjemné okamžiky, pokud se nepo-

daří zboží zajistit včas, ale nikdy to neznamenalo 

ukončení spolupráce s dodavatelem, jak se můžeme 

někdy setkat v dnešním extrémně konkurenčním 

prostředí diktovaném hlavně globálními nadná-

rodními giganty, pro které může být sebemenší 

zakolísání subdodavatele důvodem k rozchodu. Je 

potřeba vždy vyhodnotit důvody, které k danému 

problému vedly, proč vůbec vznikl, a pak je snazší 

pochopit protistranu.

V seznamu partnerských firem, které na čes-

kém trhu společnost AMPO zastupuje, tvoří 

podstatnou část italští dodavatelé. Je to ná-

hoda, nebo proč jste si vybrali právě Itálii?

Byla to opravdu náhoda, která nás svedla dohro-

mady s italským partnerem, kdy jsme se při jed-

nom neplánovaném setkání informovali o svých 

obchodních plánech a s překvapením zjistili, že 

jsou prakticky totožné a bylo by dobré je uskutečnit 

společně. Samozřejmě, že výběr prvních dodavatelů 

byl proto z Itálie a ti s námi zůstali dodnes. V prů-

běhu doby k nim pak postupně přibyli ještě další 

dodavatelé z Finska, USA a Tchajwanu.

Ale k Itálii, s níž jsou spojeny naše počátky, mám 

přátelský vztah dodnes, rád tam jezdím, stejně jako 

mám rád dobrá italská vína, takže se vlastně poda-

řilo spojit příjemné s užitečným, byznys s věcmi, 

které dělají člověku radost. 
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Deutsche Leasing, člen skupiny německých spořitelen Sparkassen, je špičkou v leasingu strojů a zařízení. 
Našim zákazníkům a dodavatelům nabízíme komplexní škálu služeb: od poradenství přes zajištění investice a řízení průběhu 
administrativního zpracování až po umožnění výhodného pojištění předmětu leasingu. Servis v nejvyšší kvalitě nabízíme i pro 

úvěrové ko-financování investic pořizovaných v rámci dotačních titulů.

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku č. 59 v pavilonu B na MSV 2013 v Brně.

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 – Krč
tel.: +420 267 228 111, fax: +420 267 228 222
e-mail: info@dlcr.cz, www.deutsche-leasing.cz 

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
tel.: +421 257 789 211, fax: +421 257 789 222
e-mail: info@dlslovakia.sk, www.deutsche-leasing.sk

LEASING

ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ

Chcete investovat? Hledáte spolehlivého partnera?

Společně s námi najdete optimální finanční řešení pro Vaše investiční záměry.

INOVATIVNÍ DVOURYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA PS 
S VYSOKOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

Německý výrobce převodovek a servomotorů společnost STÖBER představuje nové dvou-

rychlostní převodovky PS25 a PS30, které přinášejí inovativní konstrukci zvyšující účinnost 

pohonů vřetene obráběcích strojů. 

Díky minimalizaci tření a tepelných ztrát šetří převo-

dovky PS elektrickou energii a umožňují použití vyšších 

otáček. Dva rychlostní stupně převodovek jsou vhodné 

jak pro přesné obrábění při vysokých otáčkách, tak pro 

hrubé obrábění s vysokým řezným výkonem. 

Vysoká energetická účinnost
„V případě nových dvourychlostních převodovek 

PS STÖBER nabízí inovativní konstrukci přímého 

pohonu s mnoha detailními vylepšeními a mož-

ností ušetřit energii při výrobě obráběcích strojů 

a využívat šetrněji zdroje,“ vysvětluje Andreas Thiel, 

generální ředitel firmy STÖBER.

Další faktor pro zvýšení energetické účinnosti se na-

chází v konstrukční zvláštnosti – kroužky hřídelového 

těsnění jsou umístěny na nejmenším průměru vstupní 

hřídele převodovky, čímž vzniká relativně nízké tření, 

které vede ke snížení produkce tepla a tím umožňuje 

obsluze stroje používat vyšší rychlosti – otáčky.

Úspory energie převodovek PS vychází především 

ze zcela nového přístupu k designu, který je jedi-

nečný v porovnání se stávajícími řešeními na trhu.

Snadné řazení mezi rychlostmi
Nové dvourychlostní převodovky PS, nazývané také 

jako POWER 2 SPEED, mají 2 rychlostní stupně 1 : 1 

a 1 : 4 (i=4, u převodovky PS25) nebo 1 : 5,5 (i=5,5, 

u převodovky PS30).

Při převodu 1 : 1 (i=1) se planety neotáčí, čímž šetří 

energii při obrábění. Při změně na vyšší rychlostní 

stupně 1 : 4 nebo 1 : 5,5 již dochází k zapojení planet 

s šikmým ozubením, jejichž precizní opracování zajiš-

ťuje klidný a plynulý chod s minimálním třením a tím 

pádem vyšší účinností.

Řazení mezi rychlostmi je snadno ovladatelné řídicí 

jednotkou, která je oddělená od pracovního pro-

storu převodovky, což umožňuje použití pohonu ve 

více pracovních polohách bez toho, aniž by došlo 

k průniku oleje do řízení.

Jednoduchá montáž
Montáž dvoustupňových převodovek PS probíhá 

rychle a snadno pomocí motorového adaptéru  

EasyAdapt bez nutnosti zásahu do převodovky či mo-

toru, což ocení především obsluha obráběcích strojů. 

Výstupní hřídel převodovky je přírubová pro montáž 

řemenic nebo plná pro přímou montáž na vřeteno.

Přínosy pro zákazníka
● menší ztráty třením => vyšší účinnost

●  nižší produkce tepla => obrábění při vyšších 

otáčkách

● jednoduché řazení rychlostí

●  oddělená řídicí jednotka od pracovního prostoru 

převodovky => více možných pracovních poloh 

bez průniku oleje do řízení

● výstupní hřídel plná nebo přírubová

●  snadná montáž pomocí motorového adaptéru Easy-

Adapt bez nutnosti zásahu do převodovky či motoru

Nové dvourychlostní převodovky PS  

budou představeny na veletrhu MSV v Brně 

na stánku výhradního distributora firmy 

REM-Technik s.r.o., hala F, stánek 84.

www.rem-technik.cz
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NOVINKY FIRMY HAAS NA EMO HANNOVER

Návštěvníci veletrhu EMO budou moci na stánku Haas zhlédnout ukázky obrábění na 16 

nejnovějších modelech CNC obráběcích strojů Haas. Nebudou chybět vysokorychlostní 

obráběcí centra, výkonné stroje s kuželem ISO 50 pro těžké obrábění, vysoce produktivní 

soustružnická centra s poháněnými nástroji a dvěma vřeteny nebo stroje s malým půdorysem 

pro vrtání a řezání závitů.

„Společnost Haas Automation vždy prosperovala, 

když na trhu panovaly obtížné podmínky,“ říká Alain 

Reynvoet, výkonný ředitel Haas Europe. Rok 2013 

se zdá být dalším důkazem jeho tvrzení, neboť za 

první čtvrtletí došlo k 24% růstu prodejů ve srovnání 

s rokem 2012, za což společnost z velké části vděčí 

nedávno představeným produktům.

Univerzální obráběcí centrum 
Haas UMC-750
Flexibilní obrábění v pěti osách je účinný 

způsob, jak zkrátit dobu nastavení a zvýšit 

přesnost u vícestranných a složitých obrobků. 

Centrum UMC nabízí pojezdy 762 x 

508 x 508 mm a integrovaný dvou-

osý sklopný stůl. Stroj je dodáván 

s nízkoteplotním, přímo poháně-

ným „in-line“ vřetenem s kuželem 

ISO 40 a ve standardní výbavě má 

postranní zásobník nástrojů 40 + 1. Sklopný 

stůl umožňuje umístění obrobků do téměř 

každého úhlu pro 5stranné (3 + 2) obrábění 

nebo simultánní pohyb v 5 osách pro kon-

turování a složité obrábění. 

CNC soustružnické centrum 
Haas DS-30SSY
Soustružnická centra řady DS-30 s osou Y kombinují 

soustružení pomocí dvou vřeten s osou Y, osou C 

a poháněnými nástroji, díky čemuž představují 

výkonné řešení pro komplexní obrábění. Protilehlá 

vřetena podporují plně synchroni-

zované soustružení a umožňují odebírání obrobků 

za chodu, což zkracuje doby cyklů. Stroje nabízejí 

pojezd osy Y 102 mm pro excentrické obrábění, 

vrtání a závitování a jsou standardně vybaveny 

poháněnými nástroji s vysokým krouticím mo-

mentem a servopohonem osy C pro všestranné 

operace ve 4 osách. 

Soustružnické centrum Haas ST-10Y
Soustružnické centrum Haas ST-10Y bylo od zá-

kladu navrženo tak, aby bylo extrémně pevné, mi-

mořádně přesné a velmi teplotně stálé. Všechny 

podstavce byly optimalizovány pomocí analýzy 

konečných prvků (FEA), aby měly co nejpev-

nější konstrukci a zároveň lepší průtok třísek 

i chladicí kapaliny, jednodušší údržbu a servis. 

Hlava vřetena se vyznačuje kompaktním symet-

rickým designem pro teplotní stabilitu i pevnost 

a 45stupňová konstrukce upínacího klínu výrazně 

zvyšuje prostor pro upínání nástrojů a zlepšuje 

proudění třísek. 

/hs/

SPOLEHLIVÁ MASOVÁ VÝROBA SPÍNAČŮ 
BRZDOVÝCH SVĚTEL

Výroba osmi milionů spínačů brzdových světel ročně vyžaduje velice komplexní řešení. Fle-

xibilita zde není tak důležitá, jako jiné faktory – například maximalizace produkce a spoleh-

livost výrobního procesu. Integrované řešení s vysoce výkonným vstřikovacím lisem a dvěma 

rychlými a přesnými roboty zajišťuje produktivitu těch nejnáročnější úkolů s velkým důrazem 

na krátké časy jednotlivých cyklů.

Když se v dnešní době výrobce automobilů spo-

léhá na dodávky určité součásti pouze od jednoho 

dodavatele, znamená to velkou čest a zároveň 

i odpovědnosti pro tohoto dodavatele. Body 

Control Systems (BCS), dceřinná firma celosvěto-

vého dodavatele automobilových součástí TRW, 

je zodpovědná za dodávky osmi milionů spínačů 

brzdových světel ročně pro celou skupinu Volks-

wagen Group.

Nově má tuto výrobu na starosti automatizovaná 

buňka, jejímž srdcem je vstřikovací lis. Pro každý 

spínač brzdových světel jsou pomocí speciálního 

nástroje vylisovány čtyři kontakty. Odebrání hoto-

vého výlisku a příprava na další se musí stihnout 

během pouhých 5,7 s, čímž se maximálně snižují 

prostoje ve výrobě.

Výrobní proces začíná přípravou kontaktů dvou 

různých velikostí na dvou lisovacích linkách. Ro-

bot Stäubli Scara TS60 nejprve nabere čtyři krátké 

a poté čtyři dlouhé kontakty z předurčeného místa 

na lisovací lince a přesune je do zásobníku. Rychlý 

a přesný Scara robot zvládá tento úkol s velkou 

lehkostí a k naplnění zásobníku 32 kontakty mu 

stačí 8 přesunů.

Mistrovské dílo automatizace
Zásobník se nachází v dosahu velkého 6osého 

robota Stäubli RX160. Ten odtud nabere všech 

32 kontaktů a zahájí tak cyklus optimalizovaný do 

posledního detailu, v jehož rámci má přesně 5,7 

s na vyjmutí výrobků a naložení nových do vstři-

kovacího lisu.

Aby mohl spolehlivě vykonávat práci v takto krát-

kém čase, musí robot splňovat mnoho požadavků. 

Jak říká technologický specialista Jochen Ley ze spo-

lečnosti BCS: „Robot musí pracovat velice rychle, ale 

zároveň být stále maximálně přesný. Při nakládání 

nástroje má toleranci pouze několik setin milimetru. 

Robot Stäubli RX160 i díky technologii uchopení 

splňuje veškerá naše očekávání.“

Zcela jedinečné je využití speciálního nástroje, 

umožňující vložit vždy 32 kontaktů najednou a bě-

hem jednoho cyklu tak získat čtyři hotové výrobky. 

Díky zvláštní indexaci a způsobu uchopení robot 

z tohoto procesu, vyžadujícího maximální přes-

nost, dělá spolehlivou a rychlou operaci. RX160 má 

ještě další výhody: kompaktní design a integrova-

nou kabeláž. Užší rameno mu umožňuje bezpečně 

manipulovat uvnitř lisu bez nebezpečí zachycení 

kabelů.

„Během jedné směny vyrobí tato buňka přes 10 000 

spínačů brzdových světel. Z tohoto počtu jsou 

pouze dvě až tři vadné části, máme tedy téměř 

bezchybnou výrobu. Navíc splňuje všechny naše 

požadavky na spolehlivost, rychlost a je i velice eko-

nomická. Pokud chceme i nadále vyrábět obrovské 

množství osmi milionů spínačů ročně, je to pro nás 

to nejlepší řešení,“ sdělil Jochen Ley. 

Zatímco Scara robot připravuje kontakty do 
zásobníku, větší 6osý robot obsluhuje vstřikovací lis
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• provozní měřidla
• kontrolní a zakládací přípravky
• měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy
• kalibrační měřidla
• bezkontaktní měřidla povrchových defektů,
   vlnitosti, drsnosti a zábrusů
•  měřidla momentů, deformace a síly
•  snímače a elektronické jednotky
• jednoúčelové stroje, rovnací lisy
• kontrolní stanice a třídicí automaty
• kontrolně - technologické linky

Měřicí a automatizační technika

MESING, spol.s r.o., Šámalova 60a, 615 00 Brno
tel. +420 545 426 211, e-mail: info@mesing.cz

www.mesing.cz, GPS: 49°11’54.679’’N 16°38’8.24’’E

 MSV BRNO 2013
7. - 11.10. 2013

pavilon F, stánek 23

MIKROVÝROBA NÁSTROJŮ  
S EXTRÉMNÍ PŘESNOSTÍ

Firma Schütte předvede na EMO Hannover výrobu mikronástrojů s pomocí nástrojové 

brusky 325 Micro a software SIG-Pro. Základem stroje je pevná konstrukce tlumící vibrace 

a umožňující kontrolu teploty oleje. 

Kombinace širokých vedení, přímých měři-

cích systémů, lineárních a točivých pohonů 

zajišťuje brusné pohyby s vysokou reprodu-

kovatelností a přesností. Stroj je vybaven na 

broušení dlouhých hřídelí s precizním od-

vodem třísek, se stejnou extrémní přesností 

jako provádění přechodů i v těch nejmenších 

krocích, a zkosení, která jsou viditelná pouze 

pod mikroskopem. Další specialitou obrábě-

cího zařízení je jeho vřeteno s pevnou instalací 

a rychlostí až 4000 ot.min-1, splňující požadavky 

pro mikroobrábění a broušení s jednotným 

broušením drážky pro odvod třísek a čištěním 

úhlů. Pro zjednodušení nastavení brusného 

kotouče a plně automatizovanou sériovou 

výrobu jsou k dispozici přizpůsobená řešení 

vyvážení systému a snímací zařízení. Systém na-

vádění nástrojů, vyvinutý speciálně pro veletrh, 

umožňuje vystředit nástroje s mikrometrovou 

přesností a vyvažuje je proti silám, které na ně 

při broušení působí. 

Na stroji 325 Micro lze spolehlivě vyrábět  
i mikro nástroje pro lékařské účely
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VŠESTRANNÝ ALMEMO 710
UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ A DATALOGGER S DOTYKOVÝM 
DISPLEJEM NOVÉ GENERACE V7 PRO MOBILNÍ I STACIONÁRNÍ 
POUŽITÍ 10 MĚŘICÍCH VSTUPŮ PRO VŠECHNY ANALOGOVÉ 
I DIGITÁLNÍ D6 A D7 ALMEMO SNÍMAČE.

Optimální zobrazení a komfortní 
obsluha
Měřené hodnoty a funkce jsou zobrazeny na vel-

kém dotykovém 5,7“ grafickém displeji s jasným 

osvětlením. Obsluha přístroje probíhá pomocí 

jednoduchého, jasně strukturovaného menu s asi-

stentem a pomocnými okny. Měřené, extrémní, 

průměrné a limitní hodnoty jsou přehledně zob-

razeny v přehledu, ve sloupcových a liniových 

grafech (max. 4 křivky). 

Každý uživatel si může nakonfigurovat vlastní uži-

vatelské menu pro zobrazení parametrů důležitých 

pro vlastní měření.

Přístroj pro každé použití
Provedení je kompaktní s gumovou protinárazovou 

ochranou. Je univerzálně použitelný jako mobilní, 

stolní se stojánkem nebo stacionární v nástěnném 

provedení. Vestavěná výkonná lithiová baterie za-

ručuje dlouhý provoz. 

Datalogger pro záznam hodnot 
Měřené hodnoty jsou ukládány do 8 MB flash paměti, 

kterou lze nastavit jako kruhovou. Pro větší objemy 

dat slouží externí paměť s SD-kartou. Při dlouhodo-

bém provozu využijete energii šetřící sleep režim.

Měřicí vstupy pro 10 ALMEMO 
snímačů
Ke vstupům dataloggeru je možno připojit 10 sní-

mačů libovolných veličin. Snímače s analogovým 

výstupem jsou měřeny rychlým AD-převodníkem 

s vysokým rozlišením, digitální čidla D6 a nová D7 

přenášejí měřené hodnoty digitálně.

Přístroj podporuje všechny ALMEMO-konektory 

a funkce čidel, digitální snímače lze konfigurovat 

dotykovým displejem.

Nové digitální ALMEMO D7-snímače
Digitální D7-snímače rozšíří dosavadní ALMEMO 

systém o mnoho nových funkcí. Pracují s plně di-

gitálním rozhraním pro připojení k ALMEMO 710 

a poskytují rychlý sériový přenos dat. 

Měřicí rozsahy ALMEMO D7-konektorů jsou nezá-

vislé na měřicím přístroji a mohou být libovolně roz-

šířeny. Měřené hodnoty jsou zobrazeny až 8místně 

(závislé na rozsahu), fyzikální jednotka až 6místně. 

Pro označení čidla (komentář) je k dispozici 20 znaků.

Všechny připojené D7-snímače jsou vybaveny vlast-

ním procesorem a pracují paralelně s frekvencí speci-

fickou pro dané čidlo. Tím dosahují vysokou rychlost 

měření, která je nutná při dynamických měřeních. 

Individuálně lze nastavit časy odečtu hodnot rychlých 

a pomalých čidel. V ALMEMO D7-konektoru lze napro-

gramovat až 10 kanálů pro měřené a funkční hodnoty. 

To umožňuje použití převážně vícenásobných čidel 

(např. meteo) a připojení kompletních cizích přístrojů 

(např. chemických a energetických analyzátorů).

Další vybavení
3 ALMEMO výstupní zásuvky jsou určeny pro sou-

časné připojení PC, výstupních reléových a analogo-

vých modulů, externí paměti a propojení přístrojů 

do sítě. Přístroj má vestavěný snímač atmosferic-

kého tlaku pro kompenzaci při měření proudění 

nebo vlhkosti. Opce KL dovoluje vícebodovou 

kalibraci analogových čidel.
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Zobrazení měřených hodnot v liniovém grafu

Seznam aktivních kanálů

Zobrazení měřené hodnoty Nastavení všech parametrů čidel a přístroje

Klávesnice pro programování

Zobrazení měřených hodnot ve sloupcovém grafu

AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o.
Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4, tel.: +420 261 218 907, e-mail: ahlborn@ahlborn.cz 

www.ahlborn.cz
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OPRAVY KULIČKOVÝCH A TRAPÉZOVÝCH ŠROUBŮ

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY
„trapézové, pilové, ACME“

www.ks-kurim.cz

VÁŠ PARTNER PRO AUTOMATIZACI
Pneumatika � Průmyslové armatury � Automatizace � Projektové služby

STASTO Automation s.r.o.
K Náklí 512,  25741 Týnec nad Sázavou  

Tel.: +420 317 701 700, +420 317 701 834  
GSM: +420 602 466 665,  

Fax: +420 317 701 701  
e-mail: stasto@stasto.cz 

http: www.stasto.cz

Partnership. 

        With Guarantee.

AKTIVNÍ POLOHOVACÍ SYSTÉM  
PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ 

Na veletrhu EMO bude poprvé oficiálně představen nový systém pro 

izolaci strojů, který vyvinuli výzkumníci z Fraunhoferova ústavu pro 

obráběcí a tvářecí technologie (IWU).

Inovativní a nákladově efektivní zaří-

zení by mělo najít uplatnění hlavně 

pro dočasnou aktivní izolaci stroje proti 

vnějším šokům, nárazům a vibracím. 

Základem aktivního izolačního systému 

je hydraulický servopohon s krátkým 

zdvihem s rohovou frekvencí 75 Hz a za-

tížitelností 3000 kg. Díky tomu je systém 

vhodný zejména pro těžké stroje a zaří-

zení, pro něž byly dříve nutné nákladné 

sofistikované pasivní izolace a otevírá 

nové možnosti i u mobilních pracovních 

strojů. V kombinaci s dalšími přídavnými 

senzory, může být zařízení použito také 

na podporu zakládáních strojů, stejně 

jako kompenzace pohyblivých zatížení. 

Speciální vlastností zařízení, kterou zdů-

razňují jeho tvůrci, je jeho vysoká pasivní 

statická tuhost, snadno dosažitelná i při 

neregulovaném nastavení. 



Nový král měřicích přístrojů

AHLBORN s.r.o.

Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4

tel.: 261 218 907

ahlborn@ahlborn.cz

www.ahlborn.cz

Touch screen logger

ALMEMO® 710

www.ahlborn.cz
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STILL PŘEDSTAVUJE NOVOU VLAJKOVOU LOĎ 
 A HNED CELOU FLOTILU...

Řada vysokozdvižných vozíků RX 70 firmy STILL se rozrostla o nové výkonné modely. S vozíky 

RX 70-40/50 a RX 70-60/80 představuje společnost nástupce oblíbené řady R 70. Tyto nové 

typy vysokozdvižných vozíků jsou podle charakteristiky výrobce ideálním doplněním stáva-

jících flotil o stroje pro „těžké“ úkoly. Na blížícím se mezinárodním strojírenském veletrhu 

firma předvede tyto výkonné modely všem zájemcům, kteří si je budou moci “osahat” zblízka.

Základní myšlenkou nového vysokozdvižného 

vozíku se spalovacím motorem a nosností 4 až 8 t 

je optimální výkon překládky. Výkon překládky je 

mnohem víc než jen čistý výkon motoru. Maximální 

výkon překládky zajistí pouze optimální souhra 

pěti klíčových aspektů, kterými jsou síla, přesnost, 

ergonomie, kompaktnost a bezpečnost. Propo-

jením těchto pěti aspektů s výkonností člověka 

a stroje vznikly nové modely, které ideálně doplní 

výrobkové portfolio firmy STILL.

Konstelace výkonu a efektivity
Nová kombinace síly od firmy STILL umožňuje pro-

myšleným spojením výkonného průmyslového mo-

toru a osvědčeného dieselelektrického pohonu do-

sáhnout vysoké pracovní rychlosti při nízké spotřebě. 

Tato síla je efektivně převáděna precizním a jemným 

řízením pohonu pojezdu a pracovní hydrauliky ve 

spojení s pěti nastavitelnými programy jízdy. Navíc je 

v každém programu možné individuálně přizpůsobit 

maximální rychlost jízdy a parametry akcelerace 

a brzdění. Vysokozdvižný vozík je přímo „přilepený“ 

k noze řidiče, zrychlování a brzdění se ovládá pouze 

plynovým pedálem, provozní brzda se téměř nepou-

žívá. Když řidič uvolní plynový pedál, vozík zcela bez 

opotřebení brzdí elektricky.

Automatické brzdění slouží i jako pojistka proti 

nechtěnému rozjetí na nerovném podkladu nebo 

na rampách. Stejně jako všechny vysokozdvižné 

vozíky s elektrickým a spalovacím motorem z rodiny 

STILL nabízejí i tyto „velké“ vozíky konstantní, jemné 

a precizní jízdní vlastnosti, řidič tak může pracovat 

velmi přesně a produktivně. 

Díky použití bezúdržbových zapouzdřených kon-

strukčních prvků např. bez opotřebení pracujících 

třífázových elektrických pohonných agregátů a la-

melových brzd v olejové lázni je nutná údržba vozíku 

jen každých 1000 motohodin, popř. 12 měsíců. Vyso-

kou disponibilitu při současně nízkých servisních ná-

kladech zajišťují snadno přístupné body pro údržbu 

a integrovaný diagnostický systém, který umožňuje 

zobrazení chybových hlášení či pokynů pro servis na 

displeji a tím i rychlou identifikaci závady.

Ergonomie kombinovaná s designem
Nové vysokozdvižné vozíky se vyznačují ergono-

micky vyzrálým a funkčním designem. Zejména 

model s nosností 6–8 t v sobě koncentruje tolik 

síly na tak malém prostoru, jako nikdy předtím. Díky 

šířce vozíku pouhých 1,60 m (RX 70-60) je možné 

přepravovat i těžká břemena ve velmi úzkých ulič-

kách (pod 5 m) – tím je jedním z nejobratnějších 

vozíků ve své třídě. Optimálně se tak dají využít 

disponibilní skladovací prostory. 

Nové vysokozdvižné vozíky jsou ukázkou příklad-

ného řešení, i pokud jde o vnitřní provedení – např. 

kabina řidiče je u vozíku RX 70-60/80 posunutá do-

leva, což zajišťuje volný 

výhled přes zvedací za-

řízení a kolem něj. 

Nízko uložený válec na-

klánění, velká zorná pole 

v celé ochranné stříšce 

řidiče a vnější kontury vozíku umožňují vynikající 

výhled do všech stran. To je, zejména v náročných 

nasazeních jako např. v papírenském, nápojovém 

a dřevařském průmyslu nebo při nakládání kamio-

 nů, nezbytný předpoklad rychlé a bezpečné práce. 

Výrobce kromě funkčních parametrů nezapo-

mněl ani na řidiče – koncepce pracoviště využívá 

u všech vysokozdvižných vozíků STILL prostor i pro 

individualitu. Široké možnosti výběru vybavení 

kabiny, optimální uspořádání a tvar ovládacích 

prvků a prostorná kabina řidiče tlumící vibrace 

a hluk jsou přínosem pro zvýšení komfortu řidiče. 

Nové modely vykazují absolutně špičkové hodnoty 

zrychlení vibrací působících na obsluhu vozíku, což 

pozitivně působí proti poškození zdraví.

Úsporné a ekologické
Dalším významným faktorem je ekologická zod-

povědnost. Nové modely RX 70 s velkou rezervou 

splňují mezní hodnoty emisí dle 97/68/ES stupeň 

3b. U vozíku RX 70-60/80 jsou kombinací oxidač-

ního katalyzátoru a filtru pevných částic redukovány 

emise oxidů dusíku oproti předchozím modelům 

o přibližně 50 %, a emise sazí dokonce o celých 97 %. 

Jako jediný vysokozdvižný vozík ve své třídě dosahuje 

RX 70-40/50 těchto hodnot dokonce jen použitím 

oxidačního katalyzátoru. Pro splnění požadovaných 

mezních hodnot zde není díky novému motoru 

Deutz o objemu 2,9 l vůbec potřeba použití filtru 

pevných částic. Vlivem nízkých hodnot emisí jsou 

nové vozíky i výjimečně úsporné. Vedle známého 

programu Blue-Q pro zvýšení efektivity a osvědče-

ného dieselelektrického pohonu nabízejí modely 

RX 70 další jedinečnou výhodu: inteligentní řízení po-

jezdu. Rozjetý vozík přeřadí ještě o jeden převodový 

stupeň výše – otáčky motoru klesnou o čtvrtinu, 

a přesto se rychlost jízdy udrží. Tato moderní technika 

snižuje spotřebu paliva a v kombinaci s dodávaným 

tempomatem na přání zákazníka zajišťuje uvolněnou 

a úspornou jízdu na dlouhých trasách. Bez ohledu na to, zda jde o plynovou nebo dieselovou variantu, umožňuje vozík RX 70-50 optimální výkon 
překládky a přesnou práci

RX 70-60/80 je možné individuálně přizpůsobit – 
s vidlicemi na více palet lze např. bezpečně zakládat 
do regálů i speciální velikosti břemen
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Výrobce vysokozdvižných vozíků 
nabídne servisní zázemí 
pro elektromobily
Co mají společného vysokozdvižné vozíky a elek-

tromobily? Třeba motor. To je případ spolupráce 

výrobce elektromobilů firmy Karabag, která pro 

své vozy využívá motory, na jejichž vývoji se tech-

nologicky podílela skupina KION, jejímž členem je 

i společnost STILL. Tyto pohonné jednotky jsou za-

loženy na technologiích používaných u motorů pro 

vysokozdvižné vozíky a STILL byl proto vybrán jako 

autorizovaný servisní partner pro elektromobily zmí-

něné značky na německém trhu. Jeden z exem-

plářů tohoto elektromobilu bude i součástí 

expozice STILL na MSV Brno a návštěvníci 

si jej budou moci otestovat zkušební jízdou.

Nejlepší ve své třídě
Důležitým segmentem, kde slaví značka STILL vý-

razné úspěchy, jsou výkonné a zároveň palivově 

velmi úsporné a efektivní hybridní vysokozdvižné 

vozíky. Významným reprezentantem této kategorie 

je vozík typu RX 70 Hybrid, který na letošním mezi-

národním odborném veletrhu „Transport Logistic“ 

v Mnichově získal prestižní cenu „International Forklift 

Truck of the Year Award (IFOY Award – mezinárodní 

ocenění pro vysokozdvižný vozík roku)“ v kategorii 

vysokozdvižných vozíků s protizávažím s nosností do 

3,5 t. Ocenění „IFOY Award“, které uděluje Oborový 

svaz manipulační techniky a logistických systémů 

bylo letos udělováno poprvé. Rozhodující pro ví-

tězství vozíku RX 70 Hybrid, který je z 95 % vyroben 

z recyklovatelných materiálů, byl jeho vysoký stupeň 

inovací, díky němuž ve srovnání s ostatními vysoko-

zdvižnými vozíky se spalovacím motorem výrazně 

dominoval hlavně v oblasti provozních nákladů 

a v hledisku efektivity (je až o 30 % úspornější než 

jeho konkurenti). Porotce z osmi zemí přesvědčila 

souhra hospodárnosti, ekologického přístupu a uži-

vatelsky příjemného ovládání. „Jako první dieselový 

vysokozdvižný vozík s rekuperací energie a elektric-

kým přenosem sil nastavuje RX 70 Hybrid měřítka 

ve vývoji vysokozdvižných vozíků a zahajuje novou 

epochu rovnováhy ekologie a ekonomie. Výrobce 

vychází s modelem RX70 Hybrid optimálně vstříc po-

žadavkům na hospodárnost a trvale udržitelný rozvoj 

a tím také poptávce po energeticky efektivních stro-

jích. Tato inovace představuje pro uživatele výraznou 

výhodu,“ zdůvodnila své rozhodnutí porota. 

Vozík díky rozmanitým možnostem vybavení zvládne 
i „nejtěžší“ úkoly

Kabinu řidiče RX 70-60/80 charakterizují chytře umís-
těné ovládací prvky a vnikající tlumení vibrací a hluku

Velká zorná pole v ochranné stříšce řidiče zajišťují 
plný výhled
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NOVINKA OD KENNAMETALU: 
MONOLITNÍ KERAMICKÁ FRÉZA BEYOND 

Monolitní keramické frézy Beyond EADE nastavují nové parametry rychlostí a životností nástrojů ve 

srovnávacích testech obrábění žárupevných slitin na bázi niklu. Novinka s označením KYS40 nabízí 

výjimečnou redukci časů při obrábění lopatek turbín a dalších komponent pro energetiku a letectví. 

Opracování vysokopevnostních materiálů vyžaduje 

nástroje pro vyšší řezné síly. Patentované slitiny na 

bázi niklu používané např. v plynových a parních 

turbínách patří mezi nejpevnější materiály na světě. 

Byly vyvinuty pro provoz v elektrárnách pro vysoké 

teploty. To přináší nejen zvýšení potřebného vý-

konu, ale i zvýšení účinnosti a redukci nebo 

eliminaci škodlivých emisí. Supersli-

tiny jako Inconel, Waspaloy, Rene a další vstupují do 

hry při výrobě lopatek turbín a dalších dílů, které 

vyžadují vysokou pevnost, odolnost proti tečení 

při vysokých teplotách, fázovou stabilitu a odolnost 

vůči oxidaci a korozi.

Avšak obrábění takových materiálů může být po-

malou, pracnou a nákladově výraznou zkušeností. 

Celokarbidové nástroje obvykle mohou v těchto 

materiálech dosáhnout rychlostí mezi 65 a 200 SFM 

(20 až 60 m.min-1) při omezené životnosti nástrojů. 

Nové monolitní keramické stopkové frézy Beyond 

KYS40TM však představují žádané zásadní zlepšení 

při obrábění vysokopevnostních slitin na bázi niklu, 

jelikož hrubování zrychlí až na 3300 SFM (1000 m.

min-1) při životnosti nástrojů dva až třikrát delší, 

než mají srovnatelné monolitní karbidové nástroje.

Za hranice dosavadních možností
Řezné nástroje zhotovené z keramiky, převážně 

z oxidu hlinitého (Al
2
O

3
), existovaly již počátkem 20. 

století – patenty na keramické řezné nástroje byly 

vydány v Německu v roce 1913 a komerčně byly 

tyto nástroje dostupné v USA v roce 1950. Dnes jsou 

zastupovány keramickými výměnnými břitovými 

destičkami, které mohou být využívány při vyšších 

řezných rychlostech ve vybraných aplikacích. Mono-

litní keramické frézy ale byly k vidění zřídka, jelikož 

takové nástroje byly křehčí než karbidové a nepra-

covaly dobře. Mnoho výrobců turbín si z důvodu 

vysoké spotřeby těchto nástrojů přitom zavedlo 

vlastní výrobu monolitních karbidových fréz. 

Nový materiál SiAlON KYS40 od Kennametalu 

a celková konstrukce monolitní keramické 

frézy nyní nabízí unikátní možnosti pro hru-

bování tepelně odolných slitin na bázi niklu. Řezné 

rychlosti v superslitinách na bázi niklu mohou být až 

20x vyšší ve srovnání s celokarbidovými frézami. Je 

to díky výjimečné odolnosti keramiky vůči žáru a sil-

nějším řezným hranám, přičemž 

životnost nástroje může být 5krát 

i vícekrát delší.

Mechanismus a indikace opotře-

bení u monolitní keramické frézy 

jsou zcela odlišné od karbidové 

a dovolují práci daleko za bodem, 

kdy by bylo třeba karbidový nástroj 

vyměnit. To je také důvodem, proč 

je nová fréza řady KYS40 představo-

vána jako nástroj dovolující obrábění za hranicemi 

regulérního opotřebení.

Tyto frézy se uplatňují např. při obrábění turbíno-

vých lopatek. Nová řada keramiky Beyond KYS40 

v obou verzích – čtyřbřité i 6břité – přináší zvětšený 

průřez jádra, který zlepšuje tuhost nástroje a snižuje 

odchylku ve vysokých řezných rychlostech. Optima-

lizovaná geometrie a 40stupňový úhel šroubovice 

zlepšují řezný proces a odvod třísek. 

Při hrubování tvaru malé turbínové lopatky vyrobené 

z Inconelu 718 obráběním za sucha, bylo s čtyřbřitou 

EADE stopkovou frézou dosaženo rychlosti 645 m.

min-1 (2116 SFM) a posuvu 0,03 mm/zub (0,0012 IPT). 

Hloubka řezu byla 0,5 mm a šířka 11,4 mm. Ve srov-

nání s konvenčním řešením bylo při hrubování čtyř-

břitou EADE frézou dosaženo trojnásobné dráhy za 

kratší dobu, což v praxi znamená, že tato aplikace 

přinesla třikrát více vyfrézovaných dílů.

Šestibřitá EADE keramická fréza byla testována při kopí-

rovacím frézování pevných lopatek rotoru, vyráběných 

z Inconnelu 718, s použitím stlačeného vzduchu pro 

odstraňování třísek. Na rozdíl od konvenčního karbido-

vého nástroje vytváří třísky, jež mají blíže k prachu než 

k tradičním zkrouceným třískám, a vyžaduje pouze stla-

čený vzduch pro vyfoukání třísek z místa řezu. Testovací 

podmínky byly: řezná rychlost 679 m.min-1 (2228 SFM), 

posuv 0,03 mm/zub (0,0012 IPT) a měnicí se hloubka 

řezu až do 0,5 mm. Výsledkem byly dva segmenty rotoru 

obrobené jedním nástrojem za 12 minut strojního času.

Nové monolitní keramické frézy jsou také uvedeny 

v nové aplikaci pro iPad „Kennametal Innovations“, kte-

rou lze zdarma stáhnout z iTunes App Store. Usnadňuje 

vyhledávání prostřednictvím klíčových slov pro nalezení 

specifických nástrojových řešení a produktových skupin. 

Kennametal nabízí nové monolitní keramické frézy 

KYS40 v rozsahu od 3/16 do 1/2 palce (4–12 mm) 

ve dvou variantách: 6břitá verze pro čelní frézování 

a kopírování a čtyřbřitá verze s krčkem pro frézování 

drážek a kapsování. Obě produktové řady rovněž 

dobře umožňují rampování, spirální interpolaci 

a trochoidální obrábění.

Práce s nástrojem nevyžaduje použití speciálního 

upínání, plně dostačuje použití běžného vysoko-

výkonného upínače nebo hydraulického upínače, 

který ale musí být schopen pracovat ve vysokých 

otáčkách nutných pro obrábění superslitin. Pro 

zajištění nejvyšší životnosti nástroje je doporučeno 

následné vyvážení. 

Nové frézy jsou zahrnuty ve srovnávacích testech 
rychlosti obrábění a životnosti nástrojů 

Lopatky turbíny ze superslitin na bázi niklu představují komplexní 
obráběcí úlohy

EKONOMICKÁ VARIANTA CPU S KOMUNIKACÍ PROFINET
V roce 2011 představila německá firma VIPA svoje první CPU s komunikací PROFINET. Šlo 

o spojení jedněch z nejrychlejších a nejvýkonnějších CPU založených na kódu S7 a průmyslo-

vého protokolu PROFINET. V letošním roce přišla VIPA s ekonomickou variantou tohoto CPU.

Nové ekonomické CPU 315SN/PN ECO je vhodné 

pro uživatele, kteří chtějí svoje aplikace vybavit 

pouze PROFINETem a zároveň se nechtějí vzdávat 

provedení S300. Pomocí této technologie se lze 

spojit až se 128 zařízeními PROFINET, a to s vyso-

kou mírou flexibility a vysokým výkonem.

CPU standardně disponuje PU/OP Ethernet rozhra-

ním pro programování a komunikaci s panely, dále 

pak rozhraním PtP s protokoly jako ASCII, STX/ETX, 

Modbus master a USS master. Samozřejmostí na 

každém CPU VIPA je MPI rozhraní. CPU lze konfiguro-

vat pomocí STEP7 a TIA Portal od Siemens a v blízké 

budoucnosti je bude možné konfigurovat i v novém 

vývojovém prostředí SPEED7 Studio od VIPA.

Svými řídicími systémy pokrývá VIPA aplikace všech 

úrovní obtížnosti. Od nového CPU 315SN/PN ECO, 

vhodného pro řízení v malých až středních aplika-

cích, přes CPU 315SN/PN pro středně velké aplikace 

s vysokým výkonem až po CPU 317SN/PN s inte-

grovaným SPEED-Bus modulem pro nejnáročnější 

úlohy řízení. 
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM

SPECIFICKÉ POŽADAVKY 
STROJÍRENSKÉ VÝROBY
UŽ NĚKOLIK LET MÁM NA STAROSTI ŘÍZENÍ STŘEDNĚ VELKÉ 
STROJÍRENSKÉ FIRMY. VÝROBU JSME ZDE VŠAK DOSUD ŘÍDILI 
POUZE ZA POMOCI EXCELU. DŮVODEM BYLO, ŽE ERP SYSTÉMY, 
S NIMIŽ JSME SE TU A TAM SETKALI, NEUMOŽŇOVALY VŠECHNY 
ÚKONY, KTERÉ SPECIFIKUM NAŠÍ VÝROBY VYŽADUJE. DÍKY LÉTŮM 
ZKUŠENOSTÍ Z NAŠÍ BRANŽE TOTIŽ VELMI DOBŘE VÍME, CO 
POTŘEBUJEME A ZAJÍMÁ NÁS TEDY, ZDA NÁM TO NĚKTERÝ SYSTÉM 
DOKÁŽE SPLNIT.

Odpovídají Martin Frýda a Jindřich Gloser, konzultanti HELIOS Orange, Asseco Solutions, a.s.

O 
tom, že strojírenská výroba má mnohá spe-

cifika a že strojařům opravdu pomůže pouze 

takový systém, který dokáže tato specifika 

akceptovat, není pochyb. Do výčtu toho, co dnešní 

strojaři chtějí a co jim v jejich práci opravdu pomůže, 

patří například externí zařízení, která doplňují funk-

cionalitu ERP. Třeba terminály na odvádění výroby. 

Každý výrobní postup se totiž skládá z několika 

kroků, které se do terminálu zadají. Ten pak na zá-

kladě zadání provádí evidenci práce, respektive 

jeho prostřednictvím ji evidují sami pracovníci. Nad 

přehledem splněných operací se pak vyhodno-

cuje produktivita každého jednotlivého pracovníka, 

a to po stránce výkonnostní, časové či po stránce 

zmetkovitosti. Díky externímu terminálu se eviduje 

a vyhodnocuje též efektivita pracoviště či jednot-

livých strojů.

Podobně užitečným nástrojem je třeba také čtečka 

pro sklady, pracující na základě čárových kódů, která 

se využívá k evidenci příjmu a výdeje materiálu.

Pomocí IT proti zmetkům
Málokdo ví, že slovem Zmetci byli v pohanských 

dobách označováni bůžci, které měli naši předkové 

ve svých obydlích, jimž se klaněli a kteří přinášeli 

jejich domovům štěstí. Dnes se zmetkům neklaníme 

a štěstí nám rozhodně nepřinášejí. Naopak, pokud 

by jich bylo hodně, přinesli by výrobci určitě smůlu 

v podobě ztráty zákazníka. Proto je velmi důležité, 

aby ERP uměl sledovat počty zmetků a vytvářet tzv. 

opravné příkazy. Systém by také měl umět vyčíslit 

hodnotu zmetku a zaevidované zmetky přijmout 

na sklad neshod v souladu s ISO dokumentací.

To se týká celé strojírenské výroby, ovšem konkrétně 

výroba automobilů jde ve svých požadavcích ještě 

dál. Zde je požadována i přesná dohledatelnost, čili 

„traceabilita“. To znamená, že výrobci chtějí mít mož-

nost u každého dílu kteréhokoli finálního výrobku 

přesně vědět takové detaily, jako ze které tavby 

pochází materiál, kterým prošel atestem a podobně. 

Jde totiž o bezpečnost a tady rozhodně není čas 

na to, cokoli podcenit. A evidence toho všeho je 

pochopitelně úkolem informačního systému.

Jak na kooperaci a na mzdy
Pokud výrobce nemá vlastní technologii pro někte-

rou část výroby – například pro povrchovou úpravu 

dílů – zadává tuto část výroby jiné firmě. To se nazývá 

kooperace. ERP systém, aby kterékoli výrobě, ale 

té strojní zejména, skutečně pomohl, musí umět 

počítat se všemi potřebnými kooperacemi a zanášet 

je do Plánu výroby či počítat s nimi při kalkulacích.

Dalším specifickým požadavkem výrobních a ze-

jména strojařských firem je přímé propojení výroby 

se mzdovým modulem. Tím je umožněna bezpro-

blémová evidence jednotlivých pracovníků a jimi 

odvedené práce, takže „online“ mohou vznikat pod-

klady pro výpočet mezd. Samozřejmě, že výstup je 

před zpracováním kontrolován operátorem výroby, 

ale mzdové účetní se tím výrazně zkrátí čas nutný 

pro výpočet mezd, protože údaje nemusí přepiso-

vat do systému ručně. To se stává v případě, že firma 

má jiný systém pro mzdy a jiný pro řízení výroby.

Plánování kapacit a externími 
programy 
Dnešní zákazníci (nejen) strojírenských firem jsou 

velmi nároční, co se týká garance včasnosti dodá-

vek. Díky pokročilému kapacitnímu plánování, které 

je trendem v dnešních moderních systémech řízení 

výroby, a v některých případech také díky přida-

ným mobilním zařízením, je obchodník schopen 

předpovídat jako z nejjasnější křišťálové koule. Již 

při přebírání objednávky může, na základě zjištění 

obsazených kapacit, zjistit termín výroby pro kon-

krétní objednávku, a nebo naopak na základě přijaté 

objednávky zpracovat technologickou přípravu 

výroby – TPV – a zaplánovat výrobu.

Další důležitou schopností ERP pro strojírenskou 

výrobu je jeho schopnost propojit TPV s externími 

konstrukčními programy. Konstruktéři dnes často 

pracují například v programech SolidWorks či Inven-

tor, přičemž podklady čerpají z ERP. V 3D programu 

pak vymodeluje rozpisku výkresu a datový model 

pošle zpět do ERP, kde je na jeho základě sestaven 

kusovník dílů.

Vzhledem k obrovské konkurenci, která dnes vládne 

mezi strojírenskými firmami, je pro ně životně důle-

žité, aby požadavky svých zákazníků dokázali plnit 

s maximální rychlostí a v maximální kvalitě. ERP 

a jeho „chytré doplňky“ jim v tom nezanedbatelnou 

měrou pomáhá.

To jen opravdu v kostce. Pokud byste měl zájem se 

v praxi přesvědčit, co vše umí a v čem mohou právě 

vaší společnosti pomoci informační systémy pro řízení 

výroby, doporučujeme jediné: zjistěte si, který systém 

či které systémy se řízením výroby zabývají a nechte 

si je předvést přímo v provozu některé z jejich re-

ferenčních firem. Samozřejmě ideálně těch, jejichž 

oblast výroby je co možná nejpodobnější té vaší. 

Ve spolupráci s předními dodavateli podnikových informačních systémů jsme připravili další 
vydání poradenského seriálu týkajícího se problematiky výběru a implementace ERP, CRM 
a dalších podnikových systémů, významu různých pojmů z této oblasti apod. Jde zejména 
o praktické informace a zkušenosti ve vztahu k menším a středním firmám, kterých se 
problémy se správným nasazením a fungováním podnikových řešení dotýkají asi nejvíce. 
Pokud se budete chtít i vy na něco zeptat k této problematice, stačí napsat na e-mail: 
poradna@techmagazin.cz.
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NOVÉ LINEÁRNÍ MODULY A KULIČKOVÉ ŠROUBY PMI

Na veletrhu EMO se bude prezentovat i tchajwanská firma PMI (Precision Motion Industries) 

zaměřená na přesné průmyslové pohony, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje firma 

AMPO. V rodině produktů PMI se nachází linerární vedení, kuličkové šrouby a lineární moduly.

Lineární vedení PMI je vhodné pro použití ve všech 

aplikacích týkajících se přesného lineárního pohybu. 

V nabídce je několik sérií s typickými vlastnostmi, 

různé druhy vozíků a jejich příslušenství. Je možné 

dodávat jak kolejnice v jejich skladové délce (mini-

atury 500 a 1000 mm, série 15–2000 mm, vyšší série 

4000 mm), řezané na míru zákazníkovi, případně 

připravené pro napojování. Vozíky jsou standardně 

dodávány již se základní ochranou proti prachu 

a lze je dovybavit dalším příslušenstvím. Pro zvý-

šení životnosti je vhodné vozíky mazat. U lineárního 

vedení lze mazání snadno řešit tím, že je mazivo 

dodáváno prostřednictvím maznice na vozíku nebo 

s využitím centrálního olejového čerpacího systému. 

Řada KM se skládá z jednotky lineárního vedení 

a kuličkového šroubu, kompaktní provedení zna-

mená významnou úsporu prostoru – výrobce proto 

zkombinoval vozík lineárního vedení a matici vodí-

cího šroubu do podoby integrální vozíkové matice. 

Ta funguje v součinnosti s vodicí kolejnicí U-profilu, 

navrženou tak, aby bylo dosaženo vysoké tuhosti 

a přesnosti v minimálním prostoru. Kromě toho může 

být díky designu v podobě dvou řad s drážkami 

ve tvaru gotického oblouku drážky dosaženo kon-

taktního úhlu 45° pro zatížení ve čtyřech směrech.

Nízký odpor rozhoduje
Lineární vedení PMI je konstrukce valivého kolejo-

vého pohybu s nízkým koeficientem tření a malým 

rozdílem mezi dynamickým a statickým třením. 

Proto nedochází k trhavým pohybům ani při sub-

mikronových hodnotách. 

Třecí odpor valivého vedení je pouze 1/20 – 1/40 

kluzného vedení. Optimální konstrukce geometrické 

mechaniky činí lineární vedení schopným nést zatí-

žení ve všech čtyřech směrech: radiálním, reverzně 

radiální, a dvou bočních směrech. Kromě toho lze 

vysokou tuhost lineárního vedení snadno dosáh-

nout předepínáním vozíků a přidáním jejich počtu. 

Vzhledem k nízké charakteristice třecího odporu je 

požadovaná hnací síla mnohem nižší, než u jiných 

systémů, takže i spotřeba energie je malá. Navíc 

i teplotní efekt způsobený stoupající teplotou je 

nízký, a to i u vysokorychlostních operací. 

Ve srovnání s vysoce kvalitně broušeným povr-

chem vyžadovaným u konvenčního posuvného 

vedení nabízí lineární vedení vysokou přesnost, 

i když je montážní povrch obroben frézováním, 

nebo broušením.

Nejmenší kuličkové šrouby
Zajímavou částí produktové nabídky PMI jsou i mi-

niaturní kuličkové šrouby pro speciální aplikace ur-

čené pro polovodičový průmysl, měřicí a inspekční 

zařízení, nanotechnologie apod. Pro precizní minia-

turní kuličkové šrouby zmenšila PMI průměr matice 

a použila speciální oběhový systém, zajišťující větší 

stabilitu a požadavky na vysokou přesnost. Pomocí 

3D spline konstrukce pro oběhový systém bylo 

ulehčeno otáčení šroubu a zvýšena jeho životnost. 

Díky speciálnímu oběhovému systému se podařilo 

výrobci dosáhnout  mimořádně kompaktního  roz-

měru matice. /op/

      www.jkr.eu

250 podniků vyrábí
s podporou BYZNYS ERP

Informační systémy BYZNYS ERP
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PRAŽSKÝ VELETRH FOR ELECTRON 2013  
PŘINESE ŘADU NOVINEK

Třetí ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky – FOR ELECTRON 

2013 se bude konat 19. – 21. listopadu 2013 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně s ním se budou 

konat veletrhy FOR ELECTRON MOTION – 1. veletrh elektromobilních, hybridních dopravních 

prostředků a infrastruktury, FOR ENERGO – 2. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické 

energie a FOR AUTOMATION – 2. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky. 

Nově se k souběhu veletrhů přidá také meziná-

rodní odborný veletrh technického zařízení služeb 

VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ. Novinkou pro letošní 

rok je také první ročník specializovaného veletrhu  

FOR ELECTRON MOTION, který nabídne pře-

hlídku elektrických a hybridních dopravních pro-

středků včetně infrastruktury. Návštěvníky čekají 

testovací jízdy s elektromobily i hybridy, představení 

technologií a vizí budoucnosti v ekologické do-

pravě, doprovodný program za účasti odborníků 

z oblasti elektromobility a také praktické zkušenosti 

s provozem elektromobilů.

Modernizace areálu 
Dne 12. 10. 2012 byl zahájen provoz dvou nově vybu-

dovaných hal 3 a 4 o celkové ploše 8200 m2. V současné 

době jde o nejmodernější veletržní prostory v Praze. 

Haly jsou vybaveny moderním plynovým vytá-

pěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným 

osvětlením a nejmodernějšími prvky protipožární 

ochrany. Nosné ocelové rámy jsou dimenzovány 

na přetížení až 100 kg na 1 metr délky a umožnují 

tak bezproblémové zavěšování různých konstrukcí 

podle potřeb vystavovatelů. Obě haly jsou propo-

jeny vstupní halou o rozloze 1600 m2, kde bude 

umístěno zázemí potřebné pro konání veletržních, 

sportovních, kulturních i společenských akcí.

Záštitu nad veletrhem převzali opět Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy 

ČR a nově veletrh získal záštitu od Českomoravské 

elektrotechnické asociace (ČEA), která sdružuje 

právnické i fyzické osoby z elektronického a elek-

trotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, 

informačních služeb a další firmy s příbuznou vý-

robní orientací či obchodními zájmy.

Významné firmy a doprovodný 
program
V současné době je na veletrh přihlášena řada vý-

znamných firem jako například ABB, Eaton Elektro-

technika, PRE, Kopos Kolín, Lapp Kabel, Helukabel 

CZ, Starmans electronics, Dinel, Tecon, Thonauer, 

Turck, Kardex a další. 

Ve spolupráci s odborníky a partnery je pečlivě 

připravován doprovodný program veletrhů. Usku-

teční se např. konference „Přenos a distribuce 

elektrické energie“ od společnosti b.i.d. service. 

Sdělovací technika připravila dvoudenní konfe-

renci, kde jedním z témat je „RFID  a NFC Future“, 

věnující se rozvoji těchto technologií a v druhém 

tématu „Zelená elektronika“ se bude pojednávat 

vliv aplikací elektroniky na životní prostředí. Za-

jímavosti v oboru robotiky pak na své konferenci 

představí společnost Trade Media International. 

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky robotů 

s jejich výkony. 

Nebudou samozřejmě chybět veletržní soutěže pro 

návštěvníky, ani soutěže o nejinovativnější výrobek 

GRAND PRIX a o nejzdařilejší expozici TOP EXPO 

pro vystavovatele. 

V tuto chvíli je stále možné se na veletrh  

přihlásit. Kompletní přihláškovou doku-

mentaci včetně cen najdou zájemci  

na stránkách veletrhů:  

www.electroncz.cz, www.forenergo.cz,  

www.forautomation.cz  

a www.forelectronmotion.cz. 

Více informací také na www.abf.cz 

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9,  

tel.: 225 291 136, e-mail: forelectron@abf.cz
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V ČR VZNIKNE NOVÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR

ABB investuje ve spolupráci s EU v Čechách do inovativního inkubátoru pro nové technologie 

pro energetiku. Cílem inkubátoru Nupharo Park, do něhož investuje ABB 2,3 mil. eur a EU 

přispěje 12 mil. eur, je vývoj technologií stejnosměrného proudu a dalších technologií pro 

komerční využití.

Technologický park Nupharo Park (www.nupharo.

com) se buduje ve Žďárku poblíž hranic s Němec-

kem a bude dokončen v roce 2014. Projekt je vý-

sledkem inovativní spolupráce mezi evropskými 

orgány, mezinárodními společnostmi, podnikateli, 

investory do rizikového kapitálu a univerzitními 

badateli s cílem vybudovat v ČR silnou komunitu 

inovátorů. 

Projekt bude zaměřen zejména na vývoj a komer-

cializaci technologií využívajících stejnosměrný 

proud a jiných technologií, které mají potenciál 

snížit náklady na energii a uhlíkové emise. Inku-

bátor poskytne perspektivním začínajícím firmám 

zdroje, zařízení a obchodní poradenství nutné pro 

úspěšný vstup na trh. Mladé začínající podniky (tzv. 

start-ups) budou mít od nynějška do roku 2020 

v Nupharo Parku možnost získat více než 800 milio - 

nů eur v grantech EU a zvýhodněných půjčkách na 

investice, výzkum, pracovní náklady a marketing. 

Výrobní zázemí technologického parku jim pak na-

bídne jedinečné prostředí pro testování komerčních 

aplikací a obchodní využitelnost nových technologií. 

ABB se účastní projektu Nupharo Park prostřednic-

tvím své jednotky pro investice do rizikového kapitálu 

ABB Technology Ventures (ATV), která vznikla v roce 

2009 za účelem investic do strategicky zajímavých 

společností v rané a růstové fázi. Doposud investovala 

do oblastí jako je komunikace v rámci inteligentních 

sítí (smart grids), kybernetická bezpečnost rozvodu 

energií, energetická optimalizace datových center, 

přílivové elektrárny a efektivnost větrných elektráren. 

Podle vyjádření představitelů firmy ABB také vítá účast 

dalších subjektů, které mají zájem o rozvoj nových 

technologií v energetice, a o účasti na projektu jedná 

s několika globálními společnostmi.

„Aby bylo možné světu dodávat cenově dostupnou 

a zároveň čistou energii, jsou zapotřebí nová tvůrčí 

řešení,“ uvedl Tarak Mehta, ředitel divize ABB Výrobky 

nízkého napětí. „Nupharo Park je dalším inovativním 

způsobem, jak společnost ABB podporuje vývoj tech-

nologií pro energetiku. Tento park vhodně doplňuje 

náš vlastní výzkum a vývoj, spolupráci s univerzitami 

a investice do mladých firem. Činnost parku se zaměří 

na podporu nových možností v energetice využitím 

aplikací pro stejnosměrný proud. Pro společnost ABB, 

která technologie umožňující převod mezi střídavými 

a stejnosměrnými systémy zavedla, je tato oblast 

velmi zajímavá. Právě ABB jako první představila ko-

merčně použitelný přenos velmi vysokého napětí stej-

nosměrným proudem. A nyní využívá stejnosměrný 

proud v aplikacích pro vysoké a nízké napětí jako je 

nabíjení elektromobilů, rozvodné elektrické systémy 

na lodích, v budovách a v datových centrech. 

MEZINÁRODNÍ CENTRUM POSTAVÍ  
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUMNÝ REAKTOR

V létě letošního roku vstoupil do realizační fáze projekt na vytvoření Mezinárodního vý-

zkumného centra pracujícího s unikátním víceúčelovým výzkumným reaktorem s rychlými 

neutrony MBIR (MVC MBIR). Staví jej akciová společnost GNC NIIAR ve městě Dimitrovgradu 

v Uljanovské oblasti. Mezinárodní výzkumné centrum je společným projektem na němž se 

podílejí Rusko, USA a Francie.

V rámci Mezinárodního fóra ATOMEXPO-2013, 

které se uskutečnilo v Petrohradu koncem 

června 2013, podepsali představitelé státní 

korporace Rosatom, Ministerstva energetiky 

USA a francouzského Komisariátu pro jader-

nou energii a alternativní zdroje (KАE) Memo-

randum o vzájemném porozumění v otázkách 

vytvoření MVC MBIR. Po uplynutí 12 měsíců od 

data podpisu Memoranda a na základě schvá-

lených principů, které má za úkol vypracovat 

speciálně vytvořená pracovní skupina, ustaví 

partneři Řídicí výbor MVC MBIR, jehož členy bu-

dou představitelé Ruska, USA, Francie a dalších 

zainteresovaných států.

V rámci pracovního setkání zdůraznili všichni zú-

častnění společné úsilí svých zemí, které jsou lídry 

světové jaderné energetiky, zabezpečit maximální 

úroveň jaderné a radiační bezpečnosti, ekono-

mické efektivity a podporovat tím dlouhodobý 

rozvoj civilní jaderné energetiky. Zároveň pouká-

zali na principiální význam a nutnost spolupráce 

při realizaci takovýchto nadnárodních projektů.

„Rusko se hodlá stát globálním lídrem v celosvě-

tovém měřítku, proto jsme pozvali kolegy z USA 

a Francie, abychom jim nabídli možnost pracovat 

na unikátním reaktoru s rychlými neutrony, který 

budujeme z prostředků Ruské federace,“ uvedl 

náměstek generálního ředitele státní korporace 

Rosatom Vjačeslav Peršukov.

Před partnery zapojenými do projektu podle něj 

nyní stojí úkol vypracovat, posoudit a schválit 

principy a mechanismy vytvoření a řízení MVC 

MBIR, a přístupy k utváření společného programu 

vědeckých výzkumů, které budou probíhat na 

unikátním výzkumném zařízení MBIR po jeho 

dokončení a spuštění na konci tohoto desetiletí. 

Vjačeslav Peršukov zdůraznil, že koncepce vytvo-

MULTIFUNKČNÍ REAKTOR 
MBIR NA BÁZI RYCHLÝCH 
NEUTRONŮ

Experimentální reaktor MBIR by měl být s plá-

novaným tepelným výkonem 150 MW nejvý-

konnějším zařízením svého druhu na světě. 

Cena projektu je odhadována přibližně na 

16,4 mld. rublů (asi 10,2 mld. Kč).

Projektování a výroba reaktoru, jehož spuš-

tění je naplánováno na rok 2019, má za cíl 

obnovit, modernizovat a rozšířit možnosti sítě 

ruských výzkumných reaktorů. Na reaktoru 

MBIR se kromě realizace širokého spektra 

výzkumných úkolů (výzkumy v oblasti uza-

vírání palivového cyklu a utilizace aktinidů 

z jaderných odpadů, výzkumy perspektivních 

palivových a konstrukčních materiálů, stejně 

jako nových a modifikovaných nosičů tepla, 

výzkumy chování paliva v nestacionárních 

a havarijních režimech provozu apod.) plánuje 

také výzkum a řešení aktuálních aplikovaných 

úkolů (výroba izotopů pro nejrůznější účely, 

získávání zkušeností ohledně modifikovaných 

látek, využití svazků paprsků neutronů pro 

medicínské účely, výroba tepelné a elektrické 

energie atd.).

Podle údajů Mezinárodní agentury pro ato-

movou energii (IAEA) je dnes po celém světě 

provozováno na 240 výzkumných reaktorů. 

Dalších ca 360 již bylo zastaveno a vyřazeno 

z provozu. Největší počet provozovaných jader-

ných výzkumných reaktorů na světě je v Rusku 

(62), následují USA (54), Japonsko (18), Francie 

(15), Německo (14) a Čína (13). V ČR existují tři 

výzkumné reaktory – dva v Ústavu jaderného 

výzkumu v Řeži a jeden školní reaktor VR-1 („Vra-

bec“) na ČVUT v Praze. 

1 – šikmé experimentální kanály (až 7 kanálů mimo ná-
dobu reaktoru), 2 – výpustˇ, 3 – kanál smyčky (chladivo: 
kapalné kovy, plyn, roztavené soli), 4 – vertikální experi-
mentální kanály (3 kanály v jádru), 5 – řídicí mechanis-
mus palivových tyčí, 6 – otočné zátky, 7 – stínění,  
8 – podpůrná konstrukce reaktoru, 9 – jádro reaktoru, 
10 – vtok, 11 – horizontální experimentální kanály  
(až 6 kanálů mimo nádobu reaktoru), 12 – reflektor,  
13 – hlavní nádoba reaktoru a ochranná nádoba
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VÍTKOVICE ZÍSKALY ZAKÁZKU OD WESTINGHOUSE 
 PŘEDVÁDĚCÍ MODUL

Společnost Westinghouse Electric Company uzavřela se společností Vítkovice Power Enginee-

ring, členem české Vítkovice Machinery Group, smlouvu na stavbu makety jednoho z kritických 

modulů jaderné elektrárny AP1000. Tento důležitý a významný předváděcí projekt bude reali-

zován v rámci příprav na možnou výstavbu jaderných reaktorů AP1000 firmou Westinghouse. 

Vítkovice Power Engineering sestaví dílčí modul 05, 

který je výřezovou částí většího konstrukčního mo-

dulu CA-20. Modul CA-20, který by sloužil k ukládání 

vyhořelého paliva, se skládá ze 72 dílčích modulů 

a váží přibližně 900 t (tzv. suchá hmotnost). Oče-

kává se, že konstrukční maketa bude dokončena 

na začátku roku 2014. Předváděcí projekt umožní 

společnosti Vítkovice Power Engineering seznámit 

se s technickými a kvalitativními požadavky Wes-

tinghouse, která striktně dodržuje mezinárodně 

uznávané předpisy a normy Americké společnosti 

strojních inženýrů (ASME). Vítkovice budou navíc 

moci tyto standardy využít na celosvětové úrovni 

i mimo jaderný průmysl. 

AP1000 je navržen tak, aby využíval moderní 

modulární stavební techniky, což umožňuje, aby 

mnohem více stavebních aktivit mohlo probíhat 

současně. Tato vlastnost snižuje potřebný čas na 

stavbu této elektrárny, čímž dochází také ke sni-

žování nákladů a rizik spojených s financováním 

elektrárny. Tyto stavební techniky jsou již využívány 

s velkým úspěchem v USA a v Číně a potenciální 

rozsah dodávky představuje významnou část celé 

stavby elektrárny.

„Tento předváděcí projekt představuje další důležitý 

milník v rámci probíhajících aktivit společnosti 

Westinghouse vedoucích k významnému zapojení 

místních partnerů a dodání vysoce konkurence-

schopné nabídky firmě ČEZ na výstavbu dvou 

reaktorů AP1000 na území Temelína. Potenciální 

rozsah dodávky představuje výraznou část celé 

stavby elektrárny a zprostředkoval by těmto fir-

mám jedinečnou pozici pro obdobnou práci na 

dalších projektech AP1000 v Evropě,” řekl Danny 

Roderick, generální ředitel a prezident společnosti 

Westinghouse. 

ření Mezinárodního výzkumného centra, kterou 

předložila ruská strana, počítá navíc s možností 

realizace doplňkových vědecko-výzkumných 

programů vědců z USA, Francie a dalších zain-

teresovaných států na základě zvláštních dvou-

stranných smluv.

„Spojené státy jsou společně s Ruskem průkop-

níky v používání rychlých reaktorů. Máme bohaté 

zkušenosti, které můžeme uplatnit v mezinárodní 

spolupráci,“ poznamenal náměstek ministra ener-

getiky USA Peter Lyons.

Na založení víceúčelového výzkumného reaktoru 

na rychlých neutronech MBIR se budou podílet 

i české firmy. Konkrétně např. nedávno speciálně 

vytvořené konsorcium (jeho členy jsou české firmy 

Arpo a EGP Invest a ruská společnost ОАО ТАСМО) 

dokončuje práce na technickém projektu paro-

turbinového bloku zařízení s turbinou o výkonu 

60 MW, včetně systémů vyvedení výkonu a tep-

lofikace. V rámci konsorcia je exkluzivní projekto-

vou organizací moravská společnost EGP Invest 

z Uherského Brodu. Celková cena kontraktu na 

projektování paroturbinového bloku činí 2,5 mil. 

eur (přes 60 mil. Kč).

„Navázání přímé spolupráce s ruskou jadernou 

energetikou považujeme za unikátní možnost 

pro další rozvoj naší společnosti. Už jen samotný 

projekt MBIR by nám zabezpečil kontrakty do 

roku 2019. Kromě toho jde o důležitý referenční 

kontrakt, jehož úspěšná realizace nám může 

otevřít nové zahraniční trhy. Práce na takových 

prestižních projektech jako je projektování a vý-

roba multifunkčního výzkumného reaktoru na 

bázi rychlých neutronů MBIR nám navíc pomáhá 

udržovat mladé, talentované experty s technic-

kým vzděláním a pro celý náš region je zárukou 

zachování pracovních míst pro absolventy vy-

sokých škol,“ říká Petr Slačala, ředitel společnosti 

EGP Invest. 

USA VYVÍJEJÍ MALÝ MODULÁRNÍ REAKTOR 

Americké Ministerstvo energetiky (DoE) zamýšlí spustit finanční podporu při vývoji malého 

modulárního reaktoru (SMR) pro dva návrhy SMR prostřednictvím sdílení nákladů. Podpoří 

výzkum nových technologií a licencování zařízení. 

První společností, která bude finanční prostředky 

čerpat, se stala na konci loňského roku Babcock & 

Wilcox. V USA postavila řadu klasických jaderných 

elektráren a byla vyhlášena vítězem prvního kola 

finančního programu, což jí otevřelo brány k 79 mil. 

dolarů určených na komerční prototyp, jež má být 

hotov do roku 2022. Druhé kolo bylo vyhlášeno 

letos v březnu s uzávěrkou do 1. července a DoE 

nyní vyhodnocuje žádosti o druhý díl podpory. 

Do druhého kola se přihlásily např. společnosti 

Westinghouse, Holtec International, Hybrid Po-

wer Technologies a NuScale, podporovaná firmou 

Rolls-Royce. 

Firma NuScale vyvíjí zapouzdřený tlakovodní reak-

tor o výkonu 45 MWe v sadě s elektrickým gene-

rátorem, který bude vyroben v továrně a poslán 

na místo určení, kde může být zapojen v baterii 

až po 12 kusech. Díky tomu může mít výsledná 

elektrárna výkon od 45 až do 540 MWe. Aktivní 

zóna bude používat klasické palivové soubory, ale 

bude chlazena přirozenou cirkulací vody, což má 

umožnit snížit množství komponent a bezpeč-

nostních prvků (a tím i zlevnit projekt) ve srovnání 

s klasickými reaktory. 

Prezident jaderné divize společnosti Rolls-Royce 

Jason Smith řekl: „Rolls-Royce má významné výrobní 

kapacity v USA a bohatou 50letou zkušenost s ja-

dernými technologiemi od navrhování komponent 

reaktoru a jejich výroby přes servisní práce až po 

záležitosti týkající se prodloužení životnosti nebo 

ukončení provozu elektrárny“. Vzhledem ke svému 

angažmá v projektu britských námořních reaktorů 

(od roku 1959), má RR značné množství poznatků 

z jaderné výroby a spolehlivý řetězec dodavatelů 

příslušných technologií a výrobků. Společnost se 

nyní zabývá nakládáním s palivem, údržbou reak-

torů, výměnou paliva, nedestruktivní defektoskopií 

a podle svého vyjádření nabízí také „unikátní me-

tody likvidace jaderných elektráren a nakládání 

s jaderným odpadem.“ 
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BASF ODLEHČUJE AUTA

Společnost BASF získala cenu Altair Enlighten za významné úspěchy při redukci hmotnosti 

v oblasti automobilového průmyslu za svůj vývoj termoplastické struktury desky sedadla pro 

autosedačky. Náhrada dříve kovové části sedačky prvkem z termoplastického kompozitu ve 

voze Opel Astra umožnila výrobci, automobilce GM, snížení hmotnosti tohoto dílu až o 45 %. 

Pro nové konstrukční řešení byly využity polyami-

dové pryskyřice Ultramid s vyztužením ze skelných 

vláken, vstřikovací proces a přeformování k výrobě 

příslušné části sedadla o hmotnosti pouze 0, 8 kg 

namísto původních 1,5 kg.

Termoplastové lamináty zesílené vyztužovacími 

vlákny nebo kompozity slouží k posílení plasto-

vých dílů, které musí být obzvláště lehké a přesto 

vykazovat vysoké parametry pevnosti a odolnosti. 

Pro sedačky Opel Astra OPC vyvinula firma BASF 

dvě speciální verze materiálu Ultramid: neze-

sílená varianta působí jako překryvný impreg-

nační materiál pro tkaniny ze skelných vláken, 

těžký Ultramid upravený vyztužením krátkými 

skelnými vlákny je vhodný jako injekční materiál 

k výrobě součástí požadovaných tvarů s vrcholy 

a hranami v klasickém vstřikování. Vysoká pevnost 

laminátu umožňuje značně redukovat tloušťku 

stěny, což vede ke značnému snížení hmotnosti 

skořepiny. 

Kompozitní skořepina sedadla z nového vozu Opel 
Astra OPC je vyráběna vstřikováním termoplastového 
laminátu s kontinuální vláknovou výztuží z materiálů 
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SENZORY I DESIGNOVÁ ÚPRAVA V RÁMCI 
JEDNOHO VSTŘIKOVACÍHO CYKLU

Společnost Leonhard Kurz Stiftung & CO. KG představí na letošním ročníku říjnového veletrhu 

K 2013 v Düsseldorfu nově vyvinutou technologii, která umožňuje v rámci jednoho vstřiko-

vacího cyklu aplikovat jak vrstvu dotykových senzorů, tak i dekorační vrstvu. Tato inovace 

kombinuje technologii Inmold Labelingu (IML) a Inmold Decoration (IMD). 

Kombinace procesů IML a IMD nenabízí jen pouze 

unikátní design, ale současně nabízí velice efektivní 

metodu pro dosažení dekorace a funkčnosti v rámci 

jedné operace – jednoho vstřikovacího cyklu. Nejdříve 

jsou vyrobeny samostatné IML etikety s dotykovou 

funkcí, ty jsou později vloženy do jedné poloviny vstři-

kovací formy a spojeny se zadní části plastového dílu 

zadním vstřikováním. Současně IMD dekorační fólie, 

jejíž posun je řízen odvíjecí/navíjecí IMD jednotkou, 

prochází skrze druhou polovinou vstřikovací formy. 

Konkrétní design je v průběhu procesu odloučen 

z vlastního nosiče fólie a spojen s přední částí plasto-

vého dílu. Tato nová technologie vyžaduje konkrétní 

modifikace na vlastní vstřikovací formy.

Folie s vestavěnou elektronikou
Speciální IML etikety nabízené pod obchodní 

značkou PolyTC vyvinula firma PolyIC, která je 

jednou z poboček společnosti Kurz. PolyTC vyu-

žívá transparentní fólii s vysokou kvalitou signálu 

a elektromagnetickou odolností díky své kovové 

vodivosti, což umožňuje výrobu velmi tenkých, 

pružných a transparentních dotykových senzorů, 

které lze začlenit do řady aplikací a využít v rámci 

standardních elektronických komponentů.

Jednou z velkých výhod této nové technologie 

při výrobě transparentních dotykových senzorů je 

i to, že dotyková funkčnost dílů může být vytvo-

řena přímo v rámci vstřikovacího procesu pomocí 

technologie IML, což při výrobě kontrolních panelů 

pro různé spotřebiče umožňuje následně využití 

atraktivních povrchových úprav v závislosti na kon-

krétním výběru dekorativní IMD fólie. Tyto fólie na-

bízejí širokou škálu různého barevného provedení, 

vzorů a struktur, jako jsou např. dřevodekory, vzory 

mramoru nebo hi-tech karbonové úpravy apod. 

K dispozici je i široká škála provedení imitujících 

kovové povrchy – od vysoce lesklých metalických 

nebo matných designů, kartáčovaných imitaci hli-

níku a chromu. Aby nedošlo k ovlivnění funkčnost 

i samotného dotykového senzoru, vyrábějí se tyto 

dekorační fólie ve speciálním nevodivém provedení 

v NCVM kvalitě (non conductive vacuum metalli-

zed). Tato nová technologie otevírá podle výrobce 

další atraktivní možnosti  povrchových úprav pro 

nejrůznější aplikace od domácích spotřebičů, elek-

trotechniky, až po např. interiéry automobilů.

Holografické provedení 
s prostorovým efektem
V oblasti lisovaných fólií rozšířila firma Kurz horký 

potisk a studené fólie o novou holografickou de-

signovou řadu zahrnující plastické motivy. Speci-

ální difrakční fólie napodobují refrakční vlastnosti 

optických čoček a umožňují simulovat mimořád-

nou prostorovou hloubku. Motiv se speciálními 

hloubkovým efektem je využíván pro výrobu ši-

rokého spektra povrchových variací od motivů 

s jednotlivými obrázky až po kontinuální vzory, 

geometrické obrazce či prvky, jako jsou vodní kapky, 

bubliny, pěna apod., které lze kombinovat i s dalšími 

speciálními vzory, jako je např. „hadí“ vzor. Kromě 

efektu prostorové hloubky umožňují tyto hologra-

fické designy také vytvářet rovněž vysoce viditelné 

odrazy světla a hry barev, což lze podle výrobce 

využít např. při výrobě unikátních atraktivních obalů. 

Tyto speciální designy jsou také k dispozici pro 

použití v zákaznicky specifických řešeních – tímto 

způsobem je možné např. integrovat loga či pečeti 

přímo do čoček. 

Dotekový displej vyrobený pomocí kombinace procesů IML a IMD Holografické motivy na plastových foliích
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MEUSBURGER PŘEDSTAVUJE NOVINKY

Německá společnost Meusburger, která patří k významným dodavatelům standardizovaných 

řešení pro plastikářský průmysl, rozšířila v poslední době své produktové portfolio o řadu no-

vinek, takže zákazníci mohou těžit z ještě širšího výběru možností ať již jde o nové produkty, 

nebo rozšíření velikostního sortimentu.  

Osvědčené čelisti FB 50 s rozměry na hotovo pro 

čelisťovou formu jsou nyní dostupné také v kvalitě 

materiálu 1,2714 HH (~ 43 HRC). Materiál se vyznačuje 

vysokou tepelnou odolností a dobrou rázovou pev-

ností. K hlavním výhodám, na něž výrobce poukazuje, 

patří to, že není nutné dodatečné tepelné zpracování, 

kratší dodací lhůta při výrobě forem a snadné zpra-

cování i přes vysokou tvrdost (~ 43 HRC).

Sortiment firmy Meusburger rozšířilo také 15 

nových velikostí standardizovaných forem, čímž 

společnost rozšířila nabídku produktové řady na cel-

kových 113 velikostí. Rozšíření se týká jak vrtaných 

F-desek, tak i nevrtaných P-desek. K novým vodicím 

průměrům o velikosti 66 mm jsou samozřejmě 

k dostání též odpovídající E-díly.

K dalším z posledních novinek v portfoliu firmy 

patří také spirálová jádra E 2120 a E 2122. Spi-

rálová jádra vyrobená z plastu zesíleného 

skelnými vlákny zajišťují optimální chlazení 

jader formy. Tato produktová řada nabízí dva 

základní typy v průměrech 12 až 50 mm. K vý-

hodám, které nabízí, patří mj. homogenní tep-

lotní obraz díky konformnímu chlazení a méně 

dalšího přepracování díky spirálovému jádru 

s integrovaným vertikálním stoupacím otvorem.  

Orientaci v rozsáhlém nabídkovém sortimentu 

firmy významně usnadňují a zpřehledňují konfi-

gurátor standardních součástí pro výrobu nástrojů 

a forem a interaktivní objednávkový systém s CAD 

propojením. Zcela nově vyvinutý objednávkový 

systém Meusburger s napojením CAD má řadu 

užitečných funkcí, které významně zjednodušují 

každodenní práci. Patří mezi ně např.:

● CAD export všech 58 000 položek zboží,

● Průvodce strukturou formulářů,

● Plně automatický E-díly výpočet,

● Import seznamů z aplikace MS Excel

● Nákupní košík s ukazatelem ceny,

● Komfortní fulltextové vyhledávání,

● Automatická aktualizace funkce,

● Export seznamu položek,

● Nápovědná pomocná videa.

Velmi jednoduchý a intuitivní program, si lze stáh-

nout zdarma na webových stránkách výrobce. 

EVROPA ÚSPĚŠNĚ RECYKLUJE PLASTY

Evropa recyklovala v loňském roce více než 60 milionů PET lahví, a recyklovaný polyetylen 

(PET) podle průmyslové asociace Petcore Europe pokračuje v pronikání na nové trhy. 

Více než 52 % všech upotřebených PET lahví 

(1,68 mil. metrických tun) bylo shromážděno pro 

recyklaci, což znamená nárůst sběru z 51 % o rok 

dříve. Zvýšení sběru pomohlo zmírnit nadměrnou 

kapacitu v regionu a recyklátoři mají nyní průměr-

nou míru využití svých továren 80 %.

V loňském roce se podařilo všem členským stá-

tům EU s výjimkou dvou zemí dosáhnout poměru 

recyklace PET sazby nad cíl 22,5 % daný směrnicí 

o odpadech pro plasty. 

Největším koncovým trhem pro recyklovaný po-

lyetylen (PET) byla vlákna, ale silný růst vykazují 

rovněž trhy s plastovými deskami a PET lahvemi, 

uvádí sdružení. 

KOMPOZITNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY Z KEVLARU

Polská firma Techplast vyvinula ve spolupráci se společností DuPont a s finanční podporou EU 

unikátní kompozitní tlakové nádoby, které našly uplatnění u hasičů, zdravotníku a v různých 

sportovních aktivitách, např. při potápění. 

Díky použití vlákna Kevlar dosáhl Techplast snížení 

hmotnosti tlakových nádob o cca 65 % a tím zařadil 

svůj produkt s označením SAFER mezi ideální řešení 

všude tam, kde je vyžadována snadná manipulace. 

Od prvního komerčního využití aramidového vlákna 

Kevlar začátkem 70. let minulého století a jeho původ-

ního využití ve výztužích pneumatik získal Kevlar široké 

uplatnění. Je znám hlavně pro svou vysokou pevnost, 

resp. nízkou hmotnost – aramidové vlákno je při stejné 

hmotnosti 5krát pevnější než ocel. Toho se využívá při 

konstrukci produktů pro ochranu osob (neprůstřelné 

vesty, ochranné rukavice apod.), což je asi nejznámější 

aplikace Kevlaru, ale také v leteckém průmyslu, vlakové 

dopravě nebo u vozidel Formule 1. 
Plastové tlakové nádoby jsou o 65 % lehčí než 
ocelové
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SOUBOJ O ČTVRTÉHO OPERÁTORA ODSTARTOVAL

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oficiálně vyhlásil 14. srpna podmínky nové aukce kmitočtů 

pro rychlé mobilní sítě LTE. Zájemci mohou podávat přihlášky do 30. září, samotná aukce pak 

začne nejpozději v polovině listopadu. 

Úřad zároveň vyčlenil frekvence pro čtvrtého 

operátora, jichž je nabízeno více než v předchozí 

soutěži zrušené letos v březnu právě kvůli chybně 

nastaveným podmínkám.

Celková vyvolávací cena aukce, ve které úřad na-

bídne kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz, 

je 8,72 mld. Kč, přičemž nabyvatelé kmitočtů je 

nebudou moci 7 let převádět na jiné subjekty. Pro 

nového operátora vyčlenil úřad část pásma 1800 

MHz a nově i 800 MHz, což se setkalo s nesou-

hlasnou reakcí ze strany triumvirátu současných 

operátorů - T-Mobile, O2 a Vodafone proti tomuto 

rozhodnutí ČTÚ protestovali. Kdo doplní jejich 

služby a zda jim vyroste s nástupem nového te-

lekomunikačního subjektu další konkurence se 

bude rozhodovat zřejmě do konce letošního roku. 

Čtvrtým operátorem by mohla být finanční skupina 

PPF, která se účastnila již předchozí aukce, zájem 

projevila i společnost Dial Telecom.

„Cíle aukce jsou jasné. Jde nám o rozvoj nových slu-

žeb mobilního vysokorychlostního internetového 

připojení, podporu hospodářské soutěže, vytvoření 

podmínek pro vstup dalšího operátora s celostátní 

působností a o zajištění efektivního využívání kmi-

točtového spektra,“ uvedl předseda ČTÚ Jaromír 

Novák s tím, že aukce je připravena tak, aby se 

uskutečnila rychle a transparentně bez jakýchkoliv 

postranních spekulací či snahy o prodlužování 

miniCMTS POMŮŽE DOSTAT INTERNET  
DO MÍST BEZ OPTIKY

Společnost Lica, která vznikla v roce 1994 jako dodavatel technologie pro provozovatele 

kabelové televize, představila na nedávném veletrhu ANGA COM 2013 v Kolíně kompaktní 

zařízení miniCMTS určené pro zprovoznění internetu v místech, kam je neekonomické nebo 

technologicky nemožné dostat optiku či UTP kabel a vyřešit tak kvalitní internetové připojení. 

Produkt je novinkou na českém i světovém trhu a LICA získala výhradní zastoupení od výrobce 

této technologie pro celou Evropu.

Mnoho majitelů nemovitostí, poskytovatelů inter-

netového připojení nebo provozovatelů kabelové 

televize stálo nezřídka před problémem, jak do 

některých budov či míst dostat internet. Novinka 

s označením miniCMTS jim tento problém pomůže 

vyřešit. Kompaktní zařízení vyvinuté na základě 

standardů DOCSIS a EuroDOCSIS 2.0 a 3.0 umožňuje 

přístup až 800Mbit/s pro jeden kabelový modem. 

Modemy jsou totožné s těmi, které se používají 

u zákazníků kabelové televize. Na vstup miniCMTS 

je možné připojit konektivitu až 1Gbit/s a tu roz-

vést do bytů při využití stávajících koaxiálních roz-

vodů. Novinka umožňuje zachování infrastruktury 

STA (společných televizních antén) bez zásahu 

do stavby a bez narušení TV vysílání při současné 

možnosti rozšíření nabídky TV programů.

Produkt miniCMTS je určený především pro menší 

sítě s možností obsloužit teoreticky až 500 mo-

demů. Na základě dlouhodobého testování se do-

poručuje ideální provoz kolem 200–250 modemů.

„Pokud majitel větší nemovitosti (panelového 

domu, historické budovy, hotelu apod.) nemohl 

z jakýchkoliv důvodů nainstalovat nové kabelové 

rozvody optické nebo twisted pair, neexistovalo 

jednoduché řešení zavedení rychlého internetu. 

MiniCMTS je novinkou, která umožní dostat vyso-

korychlostní internet i do míst, kde dosud chyběl. 

Na veletrhu v Německu jsme zaznamenali o tuto 

technologii vysoký zájem a věřím, že řešení pro-

blému uvítají poskytovatelé internetu i kabelové 

televize napříč celou Evropou. Testování produktu 

probíhá už několik měsíců a řešení miniCMTS nás 

přesvědčilo o tom, že dokáže spolehlivě dostat 

rychlý internet do potřebných míst,“ uvedl Petr 

Link, jednatel společnosti LICA. /ka/

SKYPE SE STÁVÁ SOUČÁSTÍ NOVÝCH WINDOWS  
 I DÍKY ČESKÝM VÝVOJÁŘŮM

Čeští programátoři si mohou na svůj vrub připsat významný úspěch. Za přispění týmu 140 

českých softwarových odborníků z pražské pobočky Skypu dojde k přímému propojení ope-

račního systému Windows a Skypu.

Díky jejich odbornému přispění se Skype poprvé stane 

integrální vnitřní součástí nových Windows 8.1. „Náš 

tým špičkových vývojářů v Praze je od začátku u pro-

cesu vývoje Skypu pro operační program Windows 8, 

který jsme s velkým úspěchem představili v loňském 

roce. Bylo pro nás výzvou podílet se na dalším vývoji 

tohoto produktu, který má celosvětový dopad a týká se 

více než 300 milionů uživatelů,“ říká Tomáš Vocetka, ře-

ditel divize klientských produktů, Skype Czech Republic.

Inovovaná verze programu Skype pro nová Windows 

na rozdíl od starší verze Windows 8.0, kde bylo potřeba 

Skype dodatečně instalovat, nebude nyní nutné pro-

gram stahovat zvlášť. Skype bude v nových Windows 

8.1 automaticky přístupný přímo ze základní nabídky 

Start a umožní nově odpovídat na Skype hovory i bez 

nutnosti přihlašovat se do operačního programu. Do-

stupný bude přímo z lock screenu, což jistě ocení 

všichni, kteří mají na svém počítači více účtů a tedy 

i více hesel, jejichž zadávání může přihlašování do 

systému pozdržet.

S novou verzí Skypu souvisí i zrušení služby Messaging, 

kterou Skype plně nahradí, včetně zajištění synchro-

nizace všech dosavadních kontaktů (i historie kon-

verzace). Uživatelům Skype Creditu se jejich kredit 

automaticky v rámci aktualizace programu převede 

a nebude nutné jej znovu nabíjet. Skype také pro-

hloubil spolupráci s Facebookem a jeho nová verze je 

kompatibilní jak se všemi službami Windows 8.1, tak 

se širokým spektrem platforem, např. Windows Phone, 

Xbox One, iPhone, Android, Mac a s mnohými dalšími. 

Samozřejmostí je podle jejích tvůrců i zachování všech 

dosavadních funkcí: chat, videohovory i nahrávání 

videovzkazů se nemění, stejně tak i přenos souborů 

do aktivního okna. 

Skype v rámci nových Windows 8.1 nabídne ma xi ma-

lizaci pohodlí pří realizaci videohovorů, sdílení souborů 

či prostého chatování. Bude úzce propojen s novou 

generací OS Windows a programátoři obou techno-

logií slibují, že novinek nejen v rámci komunikačních 

programů bude ještě více. Některé z těch dalších při-

jdou na světlo světa v nejbližší době. /jo/
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NA SVĚTĚ JSOU PRVNÍ LTEADVANCED SÍTĚ  
1800, 900 A 850 MHz  FUNGUJÍ V AUSTRÁLII

Australská společnost Telstra se stala prvním telekomunikačním operátorem na světě, který 

svým zákazníkům nabízí rychlou datovou síť s technologií LTE Advanced Carrier Aggregation 

na frekvencích 1800 a 900 MHz. První datový přenos v komerční síti v tomto rozsahu byl usku-

tečněn 31. července 2013 v australské provincii Queensland. Dodavatelem technologického 

řešení je společnost Ericsson.

Inovativní technologie LTE Carrier Aggregation 

(spojení nosných signálů) je dalším krokem v evo-

luci vysokorychlostního mobilního broadbandu. 

Umožňuje operátorům maximalizovat možnosti 

jim přidělených frekvenčních pásem kombinová-

ním širokého spektra frekvencí, což jim umožňuje 

zvyšovat rychlost mobilního internetu.

Podle údajů společnosti Telstra počet jejich zákazníků se 

zařízeními podporujícími LTE technologie dramaticky 

roste. „LTE sítě dnes využívají takřka 3 milióny uživatelů, 

přičemž před šesti měsíci tento počet dosahoval 2,1 mil. 

Kapacita, vyšší rychlosti datového toku a výkon, který 

nabízí LTE-Advanced, nám pomůže mít pevně v rukách 

nárůst datového provozu, protože předpokládáme, že 

se zvýší zájem o naší síť,” uvádí se v oficiálním prohlá-

šení společnosti. Mobilní operátor očekává, že mu to 

pomůže budovat a využívat dodatečné kapacity sítě.

Håkan Eriksson, šéf Ericssonu pro Austrálii, Nový 

Zéland a Fiji dodává: „Po celém světě máme mnoho 

operátorů, kteří fungují v pásmech 1800 a 900 MHz, 

když přecházejí z 2G do 3G nebo do 4G. Mnoho 

z nich pozorně sleduje nasazení technologie LTE-

-Advanced v právě těchto frekvenčních pásmech.“

Ericsson podporuje aplikaci technologie LTE-Advan-

ced Carrier Aggregation i v dalších frekvenčních pás-

mech v jiných částech světa, např. v Jižní Koreji, kde 

spustil spolu s tamním operátorem LG U+ komerční 

provoz LTE-Advanced sítě, která využívá pásma frek-

venčního rozsahu 1800 MHz a 850 MHz. 

ZA PŘÍŠTÍ ČTYŘI ROKY SE MOBILNÍ DATOVÁ 
KOMUNIKACE ZTROJNÁSOBÍ

 Objem mobilního datového provozu ve světě se do roku 2017 ztrojnásobí, zejména díky pře-

nosu videa. Předpovídají to experti konzultační společnosti Strategy Analytics (SA). Příčinou je 

podle nich rozmach počítačových tabletů a chytrých telefonů, které v domácnostech nahrazují 

klasické počítače, takže původní klasické pevné linky postupně vytlačuje bezdrátové spojení. 

Tržní podíl chytrých telefonů se podle SA každoročně 

zdvojnásobuje, ale v příštích letech se tento trend 

zpomalí a podíl smartphonů se bude meziročně zvy-

šovat asi jen o třetinu. Nicméně jak uvádí ředitel SA 

MacQueena, objem datových služeb ale bude dál 

poměrně prudce stoupat, přičemž rozhodující pro 

další růst mobilního datového provozu bude zejména 

mobilní video, a to hlavně streaming. Do roku 2017 

se podle odhadů SA objem tohoto segmentu dat 

zvýší o 42 %, přičemž mobilní surfování po internetu 

se v tomto období zvýší o 30 %. Datově nenáročné 

služby, jako jsou např. zprávy SMS, se na zvyšování 

objemu mobilní komunikace příliš podílet nebudou. 

Pro operátory a poskytovatele připojení bude ovšem 

v této situaci velkou otázkou, zda a jak se podaří využít 

mobilní trendy k zachování či růstu tržeb. Stále častěji 

využívané mobilní připojení a náročné datové služby 

mohou totiž mezi uživateli vyvolat obavu z velkých 

účtů, což může vést k tomu, že se místo využívání 

tradičních telefonních kanálů, nyní již téměř všeobecně 

v bezdrátové podobě, přesunou k alternativním způ-

sobům datové komunikace, např. přes sítě WiFi. 

„SAMOOBSLUŽNÝ“ CLOUD PRO MENŠÍ FIRMY

Pod názvem GFI Cloud uvedla solečnost GFI Software na český trh nabídku cloudových 

služeb pro menší a středně velké firmy, které si spravují svou infrastrukturu samy s využitím 

vlastního IT administrátora. 

Nabídka je určena pro širokou skupinu podniků, 

které mají zájem o cloudové služby v oblasti zabez-

pečení podnikových sítí, ale které nechtějí svěřit svou 

IT infrastrukturu do rukou poskytovatelů řízených 

služeb (MSP). GFI Cloud je jednoduchý a nákladově 

dostupný nástroj pro administrátory, kteří mají ve 

firmě zodpovědnost správu IT. Prostřednictvím cen-

trální konzole pro správu umístěné v cloudu mohou 

udržovat zabezpečené sítě a identifikovat problémy 

dříve, než nastanou. K provozování služby v rámci 

celé podnikové sítě stačí mít přístup k internetu 

a webový prohlížeč. Stav sítě, všech zařízení a soft-

waru je možné sledovat, kontrolovat a v případě 

potřeby zasahovat kdykoliv a odkudkoliv. Monitoro-

vat, přidávat a aktualizovat cloudové služby lze jed-

noduše pro každý počítač bez nutnosti navazování 

složitých licenčních a implementačních procesů.

GFI Cloud ve formě jednotné, integrované plat-

formy zefektivňuje administrátorské aktivity, še-

tří čas a redukuje náklady. Cena je stanovena na 

360 Kč/počítač na rok za jednu funkcionalitu.

Se službou GFI Cloud zákazníci získávají:

Asset Tracking – možnost centrálního sledování 

IT infrastruktury (HW a SW) v podniku;

IT Monitoring – monitorování podnikové infra-

struktury a IT služeb (např. volné místo na disku, 

zálohování, aktuální antivir); 

Správa antivirového řešení – umožňuje cent-

rálně spravovat antivirové řešení bez nutnosti in-

stalace fyzického serveru s konzolí, v případě GFI 

Cloud je konzole umístěná v cloudu;

Patch management – aktualizace softwaru včetně 

softwaru třetích stran (Java, Adobe apod.).

„GFI Cloud řeší potřeby menších firem, které zajímají 

cloudové služby, ale nechtějí kontrolu ze strany posky-

tovatelů řízených služeb. Dává jim možnost jak získat 

některou ze služeb v oblasti zabezpečení podnikové 

sítě, ovšem bez nutnosti využívat poskytovatele MSP. 

A naopak na rozdíl od situace, kdy si podniky provádějí 

správu IT ve vlastní režii, díky GFI Cloud zase nemusejí 

provozovat vlastní infrastrukturu jako v případě on-

-premise řešení,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii 

ve společnosti GFI ČR a Slovensko. /re/

DASSAULT SYSTÈMES 
KUPUJE SFE 
Společnost Dassault Systèmes koupila 

firmu SFE GmbH, lídra v oblasti koncepč-

ního navrhování, evaluace a optimalizace 

výkonu a špičku v oblasti optimalizace 

a automatizace návrhu. 

Předmětem transakce jsou i produkty SFE CON-

CEPT, portfolio řešení pro akustickou a NVH simu-

laci SFE AKUSMOD, SFE AKUSRAIL a SFE MECOSA. 

Zařazení technologií SFE do platformy 3DEX-

PERIENCE rozšiřuje řešení Dassault Systèmes 

pro dopravní průmysl, mezi něž patří i nedávno 

uvedené „Target Zero Defect“, rozšíří aplikace 

CATIA a SIMULIA a na trh přinese inovativní 

technologii pro plynulý přechod od počáteč-

ního koncepčního navrhování a optimalizace 

výkonu po detailní návrh konstrukce. 
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P
ozornost médií upoutaly v čínském kosmickém 

programu obvykle dámské části jejich osádek, 

ať už šlo loni o tajkonautku č. 1 Liou Jang, či její 

kolegyni Wang Ja-pching, která si vyzkoušela výlet 

do kosmu letos v červnu. Číňané dokonce naznačili, 

že by mohli při kosmických letech preferovat ženy, 

které mají podle lékařů/psychologů větší vytrvalost, 

psychologickou stabilitu a schopnost vyrovnávat 

se s osamělostí. Ale přestože Čína předvedla v po-

sledních letech v dobývání kosmu pozoruhodné 

úspěchy, ani ostatní účastníci vesmírných programů 

rozhodně nezůstávají stranou dění.

Velký skok pro roboty
Dalo by se říci, že právě minulý měsíc začala další 

významná etapa kosmických letů, přesněji řečeno 

ověřování spolupráce člověka a robota v kosmu 

– 4. srpna 2013 odstartoval na palubě nákladní 

kosmické lodi Kounotori 4 další člen posádky ISS 

– robotický kosmonaut Kirobo. Malý robot, který 

je výsledkem spolupráce společnosti Toyota Mo-

tor Corporation (TMC), výzkumného centra pro 

moderní vědu a technologie při tokijské univerzitě 

(RCAST) a firmy Robo Garage a japonské národní 

vesmírné agentury JAXA, je jedním z dvojice hu-

manoidních robotů pro slovní komunikaci (na Zemi 

zůstává jeho kopie Mirata). Přestože na první pohled 

vypadá jako dětská hračka, jde o špičkové technické 

zařízení svého druhu – 1 kg těžký robotek o roz-

měrech 34 x 18 x 15 cm zvládá koordinaci pohybu, 

rozpoznávání obličejů i řeči a navíc má sám i vlastní 

hlasový procesor pro vytváření přirozené řeči. Podle 

svých tvůrců dokáže díky vyspělým algoritmům 

mluvit poměrně souvisle a k tématu, a to, co zrovna 

“vidí”, resp. pozoruje, natáčí. Japonská automobilka 

dodala mj. technologii umožňující rozpoznávání 

hlasů, která umožní robotovi zapamatovat si lidské 

hlasy a reagovat v japonštině. Získané poznatky 

z vesmírného projektu použije k vylepšení robotů, 

na nichž pracuje. „Chceme, aby lidé snili o společ-

nosti, kde budou žít společně s roboty,“ řekl při 

představení robota Fuminori Kataoka, manažer 

Toyoty, který má projekt na starosti.

Kirobo by měl poprvé promluvit ve vesmíru během 

srpna až září letošního roku, jeho nejlepším “parťá-

kem” ale bude zřejmě velitel Koiči Wakata, jenž na 

stanici přiletí letos v listopadu či prosinci – Kirobo 

totiž komunikuje pouze v japonštině. V japonském 

experimentálním modulu Kibo se pak velitel s ro-

botem Kirobo zúčastní vůbec prvního experimen-

tálního rozhovoru mezi člověkem a robotem ve 

vesmíru. „Tohle je malý krok pro mne, ale obrovský 

skok pro roboty,“ řekl Kirobo na tiskové konferenci 

v Tokiu, kde byl projekt oficiálně představen. Zpátky 

na Zemi se vrátí koncem příštího roku. Do té doby 

bude dělat společnost osádce ISS. 

Kirobo není prvním robotickým pomocníkem osa-

zenstva ISS. Už v loňském roce vynesla japonská 

zásobovací loď Kounotori 3 na ISS nehumanoidního 

robota REX-J. Jeho název je zkratkou Robot Experi-

ment on ISS/JEM (což je jiné označení japonského 

modulu Kibo na ISS – Japanese Experiment Mo-

dule). Na rozdíl od Kiroba ovšem nejde o autonomní 

zařízení, ale pomocný systém, který lze přirovnat 

spíše ke kanadské manipulační robotické paži Can-

darm 2. REX-J funguje podobně jako pavouk, jenž 

mezi několika body natahuje svou pavučinu, po 

níž se pohybuje, jeho vysouvací rameno je tvořeno 

pružinou ze slitiny s tvarovou pamětí. Podle expertů 

JAXA by REX-J mohl kosmonautům pomáhat při vý-

stupech mimo stanici, nebo provádět vnější vizuální 

kontrolu ISS, a v budoucnu by mohl tým takovýchto 

robotů sestavovat na oběžné dráze různá zařízení.

V roce 2011 byl na ISS dopraven také R2 – první 

humanoidní robot ve vesmíru, který si loni po-

prvé prakticky otestoval práci astronautů – změřil 

místo nich proudění vzduchu u ventilační šachty. 

Robonaut by měl podle plánu NASA postupně 

přebírat některé úkony astronautů, které jsou příliš 

nebezpečné pro živého člověka nebo nevyžadují 

přímo jeho přítomnost, např. montážní operace 

v kosmickém prostoru apod.

Kufřík na nářadí z 3D tiskárny
Čtvrtý „kosmický náklaďák“ ESA ATV (Automated 

Transfer Vehicle) pojmenovaný Albert Einstein 

provedl 15. června bezproblémové setkání s Me-

zinárodní kosmickou stanicí a bezpečně se k ní 

připojil. Dvacetitunová družice je přitom nejtěžší 

evropské zařízení, jaké kdy bylo vypuštěno do 

kosmu, pracovalo zcela autonomně a připojilo 

se ke 420 tun těžkému komplexu s přesností na 

několik centimetrů, přičemž obě obří tělesa krouží 

kolem Země rychlostí 28 000 km.h-1. V přetlakovém 

nákladním modulu veze více než 1400 předmětů 

vážících 2480 kg. Podobně jako všichni předchůdci 

je ATV-4 více než pouze jednoduchá zásobovací 

loď: je to kosmický tahač, tanker, náklaďák i dočasný 

obytný modul.

Zásobovací loď ATV kromě jiného dopravila po-

sádce i nový, „na míru“ vyrobený kufřík na nástroje. 

Pevný a lehký kufřík s množstvím přihrádek byl 

vytištěn na termoplastické 3D tiskárně firmou Thales 

Alenia Space v Turíně na základě kontraktu s ESA 

a otestovaný technickým střediskem ESA ESTEC 

v nizozemském Noordwijku. Tamní specialisté ho Testování robota Kirobo v beztížném stavu (v letadle s parabolickou dráhou letu)

KOSMICKÉ NOVINKY 

LETOŠNÍHO ROKU
I když hlavním tématem kosmických výprav byly v poslední době zřejmě lety půvabných 

čínských tajkonautek, v jejich stínu možná trochu nespravedlivě zůstaly další pozoruhodné 

události. Na palubu kosmických lodí a orbitálních stanic se stěhují roboti i speciální kufřík pro 

kosmické údržbáře, kosmonauti by měli letos vyzkoušet i nové ruské skafandry. 
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podrobili přísným zkouškám hlavně na odpařování, 

protože uvolňování potenciálně nebezpečných 

výparů by v uzavřeném prostředí Mezinárodní 

kosmické stanice mohlo představovat závažný 

problém. Na návrh kufříku a ostatních nástrojů 

dohlížel kosmonaut ESA Frank De Winne a v kosmu 

kufřík i nářadí odzkouší jeho kolega Luca Parmi-

tano, který je v současnosti na ISS na půlroční misi. 

Kosmičtí údržbáři, tedy astronauti na Mezinárodní 

kosmické stanici ISS už si nebudou muset stěžovat 

na problémy s nářadím. 

„Kufřík je určený k ukládání nářadí pro údržbu 

evropského výzkumného modulu Columbus. Tam 

bylo zatím nářadí uskladněno v pěti samostatných 

sáčcích, ale posádky si opakovaně stěžovaly, že 

je to nepřehledné a zdržující. Nový kufřík obsa-

huje malé klipsy, které udržují nářadí na místě 

– podobně jako kufříky, které si můžeme koupit 

v běžném obchodě s nářadím. Je to novinka oproti 

dosud používaným suchým zipům, které po čase 

ztrácí své vlastnosti. Suchý zip však ani z nového 

kufříku úplně nezmizel – je na jeho vnější části 

a kosmonauti jej díky němu mohou nechat na 

místě, zatímco se věnují práci a nemusí mít strach, 

že by jim odlétl,“ vysvětluje vedoucí projektu v ESA 

Bram Bekooy. 

Vlastní nástroje startují na palubě ATV Albert Ein-

stein odděleně zabalené v měkkém materiálu. 

Ukázalo se totiž, že je jednodušší a levnější poslat 

je do vesmíru takto odděleně, než provádět další 

sadu vibračních a akceptačních testů s kufříkem 

plným nástrojů. 

„Další výhodou 3D tisku je to, že pokud se některá 

část kufříku poškodí, můžeme ji znovu vytisknout 

a poslat nahoru – namísto toho, abychom dodávali 

celý kufřík. Stejně tak v případě, že se rozhodneme 

pro nějaké zlepšení, stačí jen aktualizovat počíta-

čový model a vytisknout odpovídající část,“ dodává 

Bram Bekooy. Po tomto pilotním projektu budou 

moci dlouhodobé mise mít k dispozici své vlastní 

3D tiskárny, aby si potřebné díly vytiskly okamžitě.

Modernizace čeká i skafandry
Na palubu Mezinárodní vesmírné stanice bude 

koncem roku dopraven v nákladní lodi Progress 

také první ruský skafandr nové generace Orlan ISS. 

Modernizovaný Orlan-MKS má nahradit současný 

typ Orlan-MK, a ve srovnání se svým předchůdcem 

bude díky použití polyuretanu místo gumy jako 

vnějšího pláště pevnější a pružnější. Je vybaven 

systémem automatické kontroly a ovládání klima-

tizace (v současném typu se musely nastavovat 

ručně) bude mít nový displej s vysokým rozlišením 

na řídicím panelu a také minimálně o rok delší 

životnost – ta byla zvýšena z 15 výstupů na 20.

Během výstupu do otevřeného kosmu v polovině 

července došlo ve skafandru italského astronauta 

ISS Luca Parmitana k úniku vody. Astronauti praco-

vali v amerických skafandrech EMU (Extravehicular 

Mobility Unit). USA (přesněji řečeno firma ILC Dover, 

která vyhrála veřejnou soutěž) připravují rovněž 

nové skafandry, které nesou označení série Z, a pa-

tří do skupiny měkkých skafandrů umožňujících 

(i když omezeně) lepší ohýbání celého těla včetně 

horní části. První, s označením Z-1, by měl být jen 

testovacím prototypem a na ISS poputuje zřejmě 

až jeho nástupce Z-2 ne dříve než v roce 2017.

Zajímavá je jednotka podpory života PLSS. V nové 

verzi označované jako NGLS (podpora života nové 

generace) přináší dvě zásadní vylepšení: zařízení pro 

odebírání oxidu uhličitého a vodní páry (RCA – Rapid 

Cycle Amine) a zařízení pro variabilní regulaci kyslíku 

(VOR – Variable Oxygen Regulator). Aby RCA fungo-

vala nepřetržitě, skládá se ze dvou jednotek, přičemž 

jedna absorbuje a druhá se regeneruje. Zařízení VOR 

přinese astronautům možnost nastoupit do skafandru 

bez přípravné fáze za maximálního provozního tlaku. 

Během přesunu na pracovní místo vně lodi nebo 

stanice se postupně tlak snižuje, aby měl astronaut 

lepší možnost pohybu a tím i manipulace s předměty. 

Při návratu je pak použit obrácený postup.

Významnou událostí pro kosmonautiku a kosmický 

průmysl byl i poslední ročník mezinárodní letecké 

a kosmické výstavy MAKS 2013, která probíhala od 

27. srpna do 1. září v Moskvě, na níž Rusko před-

stavilo svou kosmickou loď nové generace. Nová 

ruská loď bude schopna vykonávat lety nejen k ISS, 

ale počítá se s ní i pro případné výpravy k Měsíci. 

Má mít několik modifikací pro lety na zemskou 

a měsíční orbitu, pro opravy kosmických přístrojů 

a rovněž pro odstranění z oběžné dráhy vyřazených 

družic a velkých kousků kosmického odpadu. 

/esa, jaxa, toyota/

ATV 4 – Albert Einstein – je zatím největším kosmickým tělesem vypuštěným Evropskou kosmickou agenturou ESA

Speciální kufřík pro kosmické údržbáře byl vyroben pomocí 3D tiskárny, s níž se počítá i pro případnou výrobu nástrojů v kosmu

Vážení části ATV 4 na kosmodromu v Kourou
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GEAK RING: POZORUHODNÝ NFC PRSTEN
Zatímco technologii NFC si většina našinců asi připomene prostřednictvím bezkontaktních 

plateb u kasy v samoobsluze, má tento typ bezdrátového přenosu mnohem větší potenciál. 

Příkladem může být třeba tisk dokumentů na tiskárně vybavené NFC nebo jedna z posledních 

novinek, která nese označení Geak Ring.

Jak už název napovídá, jde o prsten, a to speciální 

hi-tech věcičku, která může být jedním z produktů 

pomáhající NFC technologii odstartovat do světa ve 

velkém. Výrobcem novinky je firma Geak, specializu-

jící se kromě mobilních telefonů na tzv. nositelnou 

elektroniku (wearable electronic), tedy zařízení, 

která si budeme oblékat jako jsou např. hi-tech 

hodinky či zmíněné prsteny. 

Hi-tech na prst... 
Geak Ring umožňuje např. odemknout telefon bez 

nutnosti zadávání hesla (gesta), nebo zachovat 

displej telefonu rozsvícený po celou dobu, kdy jej 

budete držet v ruce s prstenem. Rovněž funguje 

jako malá paměť s možností ukládat kontaktní 

údaje (např. telefonní seznam), které pak lze sdílet 

s dalšími zařízeními kompatibilními s NFC tech-

nologií. Nicméně právě vzhledem ke snadnosti 

datového přenosu bude asi potřeba brát zvláštní 

ohled na bezpečnost.

Pro začátek bude Geak 

Ring kompatibilní 

pouze s telefony 

téhož výrobce, tedy 

značky Geak (kon-

krétně modely Mars 

a Eye. Mimochodem 

právě model Eye dispo-

nuje 13 Mpix hlavní a 8 

Mpix sekundární kamerou, 

které pořizují snímky umož-

ňující tisk až 60palcových fotografií ve vysokém roz-

lišení), na podpoře dalších modelů různých značek 

ale už firma pracuje, a uživatelé by se měli dočkat 

ke konci roku. Předobjednávky na chytrý prstýnek 

zahájila firma už od srpna (jako první se jej dočkají 

v Číně), cena byla stanovena na 30 amerických 

dolarů (zhruba 600 Kč) 

...i na zápěstí
Dalším z nově ohlášených NFC produktů jsou 

hodinky SmartWatch, které výrobce se skromností 

sobě vlastní charakterizuje jako “první skutečně 

chytré hodinky”. Miniaturní zařízení v sobě skrývá 

překvapivé množství technologií. Kromě zmíněné 

NFC a Bluetooth 4.0 pro párování zařízení je to 

např. i WiFi modul 802.11b/g/n a Android 4.1 

umožňující přímé stahování aplikací či možnost 

získat OTA aktualizace, ale také třeba vytvořit 

ad hoc bezdrátovou síť k chatu s ostatními uživa-

teli v okolí (hodinky by měly zvládnout i hlasové 

zadávání textu), GPS a FM rádio – včetně výstupu 

pro sluchátka. Hodinky jsou také nabity nejrůzněj-

šími senzory, které umožňují např. sledovat puls 

uživatele, jeho krevní tlak, tělesnou teplotu, ale 

i spánkové vzorky a náladu či počet kroků, které 

ušel. Komponenty, které se o to starají, se vý-

robci podařilo vtěsnat do 8 mm silného pouzdra. 

Mozkem zařízení je 1GHz čip Ingenic, založený 

na MIPS architektuře, doplněný 512 MB RAM, 

4 GB úložného prostoru a miniaturní 500mAh 

lithium-polymerovou baterií. K dispozici je mul-

tidotekový 1,55” OGS displej s 240 x 240 body. 

Hodinky mají certifikaci IPX3 odolnosti proti vodě. 

Chytré hodinky jsou ovšem oproti jednoduchému 

NFC prstenu více než 10krát dražší, zájemci o ně si 

musí připravit na předobjednávku 330 dolarů. 

Jednoduchý prstýnek s mnoha možnostmi

Hodinky Geak SmartWatch: přehlídka nejrůznějších technologií na zápěstí... 
a mimochodem umí ukázat také čas

HEDVÁBÍ:  BIOALTERNATIVA SVĚTLOVODNÉ OPTIKY?

I když je pavoučí vlákno obvykle zmiňováno jako supermateriál, hlavně díky svým pevnostním 

vlastnostem, ve srovnání např. s ocelí má ještě řadu dalších pozoruhodných vlastností, které 

nabízejí zajímavé možnosti využití. 

Francouzští vědci např. experimentují s jeho op-

tickými vlastnostmi, které by mohly být využity 

v budoucnu třeba i v IT při výrobě počítačových 

čipů nebo v medicíně. Své výsledky představili na 

poslední prestižní optické konferenci v Rochesteru. 

Tým fyzičky Nolwenn Huby z Institutu de Physique 

de Rennes dokázal vysílat laserové světlo pomocí 

hedvábného vlákna po obvodu malého integro-

vaného čipu. Hedvábí fungovalo podobně jako 

skleněné kabely z optických vláken, což znamená, 

že může přenášet informace elektronických zařízení, 

i když s výrazně většími ztrátami než sklo. Tato po-

měrně vysoká ztrátovost by mohla být problémem 

z pohledu spolehlivosti zařízení, ale vědci věří, že jej 

časem dokáží odstranit a s určitou povrchovou úpra-

vou a dalším rozvojem, by se podle nich daly dosáh-

nout postupně lepší přenosové schopnosti hedvábí. 

To by mohlo otevřít dveře k lékařským aplikacím, 

jako jsou světlovodná hedvábná vlákna přivádějící 

světlo na různá místa v těle pro interní zobrazování. 

Vzhledem k tomu, že pavoučí vlákno je neuvěřitelně 

tenké – zhruba 5 mikronů v průměru, tzn. 10x tenčí 

než lidský vlas – by chirurgové mohli provádět dia-

gnostické vyšetření pomocí velmi malých otvorů. 

„Tyto materiály jsou neškodné, takže je lze implan-

tovat, tělo na ně nemá nežádoucí reakci,“ uvedl 

biomedicínský inženýr Fiorenzo Omenetto z Tuft-

sovy university v Somerville, Massachusetts, který 

se řadu let zabývá možnosti uplatnění hedvábí 

v high-tech výrobcích v hraniční optice. Předpokládá 

např. budoucí aplikace, kde po lékařskému zákroku 

chirurgové použijí u pacienta obvaz z takovéhoto 

speciálního hedvábí s vestavěnými elektronickými 

funkcemi pro monitorování možných infekcí. Ma-

teriál nebude nutné vyoperovávat, protože tělo 

materiál prostě absorbuje. Jeho tým už vyvinul malý 

implantabilní radiofrekvenční ohřívač, který může 

sterilizovat plochu proti bakteriím a také zařízení, 

které může vysílat prostřednictvím hedvábí modrý 

laserový paprsek. Jeho komponenty jsou plně roz-

ložitelné, a má také nižší spotřebu energie než ekvi-

valentní akrylová laserová světlovodná vlákna. 

1 – Vlákno velkého pavouka rodu Nephilla
2 – Vlákno je ponořeno do organického křemičitého 
roztoku a ponecháno k vyschnutí
3 – Při teplotě 420 °C je vlákno spáleno, silikátová 
trubička přetvořena do křemíkové formy a její objem 
se smrští na pětinu původního průměru
4 – Světelný paprsek

 Mikroskopový záznam experimentu

1

2 3

4

Výroba světlovodných mikrokabelů pomocí 
pavoučích vláken
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FIBERIO: CELOPLOŠNÝ DOTEKOVÝ SNÍMAČ 

Paletu biometrických technologií rozšířila další novinka: dotykový povrch, který rozezná 

otisky prstů na celé ploše. Autoři, Christian Holz a Patrick Baudisch se chystají svůj projekt 

nazvaný Fiberio - dotykový displej citlivý na otisky prstů - podrobně oficiálně prezentovat 

na říjnovém 26. ročníku ACM symposia o uživatelském rozhraní, software a technologii  

v St. Andrews ve Velká Británii. 

Inženýři Christian Holz a Patrick Bau-

dish představili pod názvem Fiberio 

technologii nabízející unikátní doty-

kový povrch schopný snímat otisk 

prstu na celé ploše. Ukázkový pro-

totyp neustále snímá všechny prsty, 

které se dotýkají displeje a porovnává 

je s interní databází. Technologie 

v sobě spojuje dva procesy – speciál - 

ní sklo slouží jako ideální projekční 

plocha pro obraz promítaný z projektoru, ale 

zároveň umožňuje kontinuální snímání polohy 

a otisků prstů.

Projektor i skener zároveň
Fiberio je stolní systém se zadní projekcí, první svého 

druhu, který identifikuje uživatele na základě jejich 

otisků prstů při každé dotekové interakci, nenápadně 

a bezpečně pomocí biometrických prvků otisků prstů, 

což uživatele osvobozuje od nutnosti používat při 

identifikaci speciální prvky jako např. identifikační 

tokeny apod.

Aplikace se používá pro ověření, zda 

daný uživatel má oprávnění k provedení 

aktuální činnosti, např. schvalovat fak-

tury nad určitou hodnotu. Ukázkou této 

funkce je např. potvrzení dokumentu, 

který může schválit pouze povolená 

osoba se správným otiskem. Příklad tako-

véto situace: bankovní manažer a úřed-

ník schvalují faktury. Když úředník narazí 

na účet převyšující limit, k jehož schvá-

lení je oprávněn, Fiberio odmítne platbu. Správce 

dokončí transakci stisknutím stejného tlačítka.

Klíčem je povrch ze skelných vláken
Klíčem, který umožňuje systému Fiberio zobrazit 

současně obraz a smysl otisků prstů, je nový typ 

materiálu jeho displeje: optická deska ze skelných 

vláken. Fiberio používá jako obrazovku multido-

tekovou desku ze skelných vláken, která se skládá 

z velkého množství skleněných vláken velmi ma-

lých průměrů (6 μm). Optická deska rozostřuje 

veškeré dopadající světlo (při prezentaci představo-

vané např. laserovým ukazovátkem) a rozptyluje jej 

do všech směrů, což je základem pro dobrý difuzér 

světla, nezbytný pro promítání výstupu na doty-

kovém displeji. Deska rozptyluje přenášené světlo, 

a tím umožní, aby působila jako projekční plocha. 

Ve stejné době odráží deska světlo zrcadlově, což 

vytváří kontrast potřebný pro snímání otisků prstů. 

Kromě toho nabízí všechny funkce známé z tradič-

ních rozptylových osvětlovacích soustav. 

Fiberio používá standardní nastavení difúzní osvět-

lení, obsahující kameru s vysokým rozlišením, pro-

jektor, osvětlovací prvek. Obrazovka („difuzér“) je 

deska s optickým vláknem, která umožňuje jedno-

značně zobrazování výstupu, stejně jako skenování 

otisků prstů. Optická deska rozeznává uživatele 

poté, co se prstem dotkne jejího povrchu. Otisky 

prstů, které přišly do styku s povrchem, se objevují 

jako tmavé, zatímco otisky prstů v prohlubních 

a vznášející se části prstu se zobrazují jasnější. Fi-

berio rozpozná i vznášející se objekty, jako prsty 

uživatele, či naváděcí značky, které jsou připojeny 

k hmotným předmětům. 

Dotykový displej Fiberio citlivý na otisky prstů

PO CHYTRÝCH TELEFONECH NASTUPUJÍ  
CHYTRÉ HODINKY

I když běžné digitální fotoaparáty začínají pomalu podléhat konkurenci mobilů a Google 

připravuje další revoluci se svými brýlemi Google glass, možná to nebudou jen fotomobily 

a digitální kamera v brýlích, co bude dokumentovat svět kolem nás. O své místo na slunci se 

začínají hlásit i chytré hodinky.

Asi největší očekávání jsou spojována s firmami 

Google nebo Apple, jež se chystá na výrobu vlast-

ních chytrých hodinek iWatch, které by měly být 

vybaveny operačním systémem iOS a technoloogií 

Bluetooth 4.0. Na jejich vývoji pracuje podle do-

stupných informací zhruba stovka vývojářů a firma 

v souvislosti s tímto projektem podala již na 80 

žádostí o registraci patentu. 

Na chytrých hodinkách pracuje řada výrobců z řad 

technologických firem. Pozadu ve vývoji tohoto 

prvku nové generace tzv. nositelné elektroniky ne-

chtějí zůstat ani další jako Intel, Samsung či Micro-

soft, které rovněž pracují na projektech chytrých 

hodinek. Ty s jejich značkami se však objeví podle 

všeho až za pár let, zatímco některé pozoruhodné 

novinky z této kategorie už na trhu k dispozici jsou 

nebo se na něj právě připravují.

Prodloužená ruka smartphonů
Sony už uvedla na trh hodinky Sony SmartWatch, 

které lze přes Bluetooth propojit s dalšími přístroji 

jako je notebook, tablet nebo chytrý telefon, jež 

zajistí připojení k internetu a ostatní služby. 

Do světa se už vydaly i chytré hodinky Pebble, dílo 

mladých amerických vynálezců ze serveru Kickstar-

ter – na podzim by se měly objevit i na českém 

trhu. Hodinky je možné propojit přes Bluetooth 

s chytrým telefonem se systémem iOS (Apple) nebo 

Android (Google) a na displeji zobrazují informace 

o příchozích voláních, e-mailech, SMS, zprávách 

z Facebooku, Twitteru apod. Díky aplikacím třetích 

stran, které do nich lze nahrávat, se z nich však může 

stát např. tachometr pro cyklisty nebo ukazatel 

aktuálních údajů pro běžce. Mohou využívat GPS 

signál a internet z bezdrátově připojeného smart-

phonu, ovládat přehrávání hudby apod.

Poctivá mechanika ze země 
helvétského kříže
Ale ani tradiční výrobci hodinek ještě neřekli své 

poslední slovo. Dokladem je projekt švýcarského 

výrobce hodinek Hyetis, který na svých webových 

stránkách představil chytré hodinky s názvem 

Crossbow (kuše), jež jsou opravdu důstojným re-

prezentantem příslovečné preciznosti spojované 

s výrobky firem ze země Viléma Tella. Kromě Wi-Fi, 

Bluetooth a NFC konektivity, díky čemuž půjdou 

spárovat s mobilními telefony běžícími na plat-

formách iOS, Android a Windows Phone 8, nabíd-

nou zejména v této kategorii zařízení nebývalý 

fotoaparát s rozlišením 41 Mpx. Výrobce na rozdíl 

od obvyklého řešení v podobě velkého snímače, 

umožňujícího následně požadovaný výřez, dal před-

nost sofistikovanějšímu systému: kombinaci malého 

snímače s vysokým rozlišením s optickým zoomem 

a přiblížení pomocí špičkové optické soustavy od 

firmy Carl Zeiss. Unikátní je rovněž kruhový blesk, 

který bývá obvykle používán v makrofotografii. 

Kromě možnosti zaznamenat kvalitní statické 

snímky zvládnou hodinky také nahrávání videí a to 

podle výrobce s kvalitním zvukem zachyceným 

díky citlivému mikrofonu a zařízení pro redukci 

šumu. Fotografie a videa pak půjde přes připojený 

smartphone ihned sdílet. Environmentální senzory 

umožňují zaznamenávat informace jako např. GPS 

pozici, teplotu, nadmořskou výšku či hloubku, různé 

biometrické informace apod. Údaje a informace se 

zobrazí na velkém barevném displeji, jenž zabírá 

celou plochu ciferníku. Na trhu by se měly objevit 

koncem letošního roku za 1200 USD. 
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DENNÍ SVÍCENÍ SNIŽUJE POČET USMRCENÝCH

Povinnost celoročního svícení byla na území ČR zavedena novelou Zákona o silničním provozu 

k 1. červenci 2006. Česká republika se tak zařadila mezi 16 států EU, které stanoví povinnost 

denního osvětlení vozidel celoročně. 

Touto problematikou se zabývají dopravní odbor-

níci již od sedmdesátých let minulého století. Ve 

prospěch zavedení povinnosti celodenně osvětlit 

motorová vozidla hovoří především to, že řidiči díky 

zvětšení kontrastu mezi vozidlem a jeho okolím 

jej dokáží lépe zaregistrovat. Obecně pak platí, že 

osvětlená vozidla jsou mnohem lépe viditelná. Po-

zitivním efektem je rovněž to, že osvětlená vozidla 

se ostatním účastníkům silničního provozu zdají být 

blíže, než ve skutečnosti jsou.

Provedené výzkumy naznačují, že nedostatečná 

viditelnost vozidel hraje roli až při 50 % nehod, ke 

kterým došlo za dne, u nehod na křižovatkách se 

uvádí až 80% podíl. V roce 2003 byla na základě 

zadání Evropské komise provedena analýza 41 

studie zabývajících se dopadem denního svícení 

automobilů na nehodovost a rovněž tak 16 studií 

zaměřených na efekt denního svícení na účast 

motocyklů při nehodách. Byl učiněn závěr, že denní 

svícení snižuje výskyt nehod se zraněním o 3–12 %, 

u fatálních nehod se jednalo až o 15% redukci. Ce-

loevropsky tak může být ročně zachráněno bezmála 

2500 lidských životů.

Analyzován byl rovněž celkový ekonomický do-

pad denního svícení vozidel (tj. byl zvážen poměr 

pozitivního dopadu snížení nehodovosti a eko-

nomických nákladů spojených s vyšší spotřebou 

vozidel, povinností častějšího měnění žárovek atp.). 

Výsledek jasně hovoří ve prospěch denního svícení 

– poměr nákladů/přínosů (tzv. Cost Benefit Analysis) 

v případě používání žárovek činí 1 : 4,4, v případě 

použití LED osvětlení dokonce 1 : 6,4.

V Evropě pak nově schvalovaná osobní vozidla mu-

sejí být od 7. 2. 2011 vybavena systémem denního 

svícení. Tyto systémy mají oproti rozsvíceným tlu-

meným světlům jednoznačně přínos také ve snížení 

spotřeby elektrické energie. Uvádí se, že světla pro 

denní svícení spotřebují o 25 až 30 % méně ener-

gie než rozsvícená tlumená světla a v současnosti 

nejvíce používané LED diody dokonce spotřebují 

oproti běžným žárovkám jen desetinu energie. 

/besip/

DOSPĚLEJŠÍ SOUL

Inovovaný model inspirovaný konceptem Track’ster, chystá korejská automobilka Kia představit na 

blížícím se autosalonu IAA ve Frankfurtu. Soul zůstal věrný svému originálnímu designu, tj. vyšší 

stavbou karoserie, hranatým tvarům, panoramatickému prosklení interiéru a vyšší světlou výškou. 

Největší technickou změnou nového Soulu 

je použití zcela nové platformy, která vychází 

z nové generace modelové řady Kia cee’d. Byl 

vylepšen podvozek, zvýšila se tuhost karoserie 

o 29 %, byla zvýšena zvuková izolace interiéru 

a ve výsledku by měly být výrazně lepší jízdní 

vlastnosti a kultivovanější chování vozu při jízdě 

na silnici. Díky zvětšenému rozvoru a širšímu 

rozchodu kol se nepatrně zvětšil interiér a také 

objem zavazadlového prostoru o 4 %. 

O pohon se budou starat nejnovější zážehové 

a vznětové motory Kia 1,6 GDI a CRDi, v kom-

binaci s 6stupňovými mechanickými a automa-

tickými převodovkami. 

Nové Souly budou vybaveny SUV paketem 

(ochranné lišty na náraznících, boční prahy, roz-

šířené podběhy kol). Při zahájení prodeje v roce 

2014 bude na výběr z 11 barev karoserie a tří 

různých barev střech – černé, bílé a červené. 

VOLKSWAGEN PŘEDSTAVIL NOVOU 
VLAJKOVOU LOĎ  GOLF R

Nejde o první model Golfu, který automobilka v letošním roce představila. Během prvních 

šesti měsíců debutovaly nové modely Golf GTI, Golf GTD, Golf Variant a Golf TDI BlueMotion. 

Produktové portfolio modelové řady Golf nyní završuje představení vlajkové lodi – nového 

Golfu R.

Novinka je vybavena celou řadou individualizova-

ných a exkluzivních prvků, jako jsou nově navržené 

nárazníky, boční prahy, 18“ kola z lehké slitiny, sé-

riově dodávané bi-xenonové světlomety s nově 

koncipovaným diodami LED pro denní svícení (ve 

tvaru dvojitého U), zadní LED světlomety nebo 

výfuková soustava s celkem čtyřmi chromovanými 

koncovkami. Všechny úpravy, včetně sportovních 

sedadel, podtrhují „erku“ charakter sportovního 

vozu. 

Světlá výška nově nastaveného sportovního pod-

vozku je snížena o 20 mm a poprvé je kompletně 

vypínatelný stabilizační systém „ESC Sport“. Mezi 

nejdůležitější prvky výbavy na přání patří zdoko-

nalená adaptivní regulace podvozku DCC včetně 

voliče jízdních režimů s novým módem Race.

Srdcem kompaktního modelu je nově konstruo-

vaný motor TSI o výkonu 221 kW, který je o 22 kW 

výkonnější, ale až o 18 % úspornější, než jeho před-

chůdce. Letošní Golf R stejně jako jeho předchozí tři 

generace přenáší hnací sílu motoru přeplňovaného 

turbodmychadlem na vozovku prostřednictvím 

trvalého pohonu všech kol. Jde o nejnovější verzi 

systému 4MOTION s pátou generací spojky Haldex.

S ručně řazenou převodovkou zrychlí Golf R z klidu 

na 100 km.h-1 za 5,1 s, tím se zlepšil oproti svému 

předchůdci o 0,6 s. S automatickou dvouspojkovou 

převodovkou DSG to zvládne dokonce za 4,9 s. Nej-

vyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km.h-

1. Navzdory této jízdní dynamice a vyššímu výkonu 

motoru byla spotřeba paliva snížena v porovnání 

s předchůdcem z 8,5 na 7,1 l/100 km. Hodnota 

emisí CO
2 
klesla ze 199 na 165 g/km.

A kdy se budeme moci setkat s tímto žhavým mo-

delem? Dle vyjádření výrobce již nyní ve čtvrtém 

čtvrtletí letošního roku. 
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PADĚLANÁ VIN U STROJŮ

Dle vyjádření společnosti Cebia, byly zaznamenány případy předělávání iden-

tifikátorů už i u stavebních strojů. Je proto doporučováno provést odbornou 

fyzickou prohlídku před pořízením stavebních a zemědělských strojů, ale i vy-

sokozdvižných vozíků nebo obytných přívěsů. 

Budoucímu majiteli s takto upraveným VIN 

kódem jinak hrozí zabavení stroje policií, po-

kud se prokáže, že pochází z trestné činnosti.

„Předělávání identifikátorů, jako je napří-

klad ražba VIN na rámu vozidla, je častou 

praktikou u osobních, užitkových i náklad-

ních automobilů. Podvodníci se takto snaží 

legalizovat a prodat odcizená auta. Pro ilu-

straci - naší důkladnou fyzickou prohlídkou 

neprojde 21 % kontrolovaných vozidel,“ říká 

Ing. Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. 

„V poslední době se však začínají množit 

i případy nelegálního předělávání strojů, 

která mají VIN. Zájemce o takový stroj získá 

100% a garantovanou jistotu, že není ne-

legálně předělaný, jen pokud si ho před 

koupí nechá odborně fyzicky zkontrolovat,“ 

doplňuje Martin Pajer.

Cebia používá pro fyzické kontroly identifi-

kátorů vozidel nejmodernější nedestruktivní 

technologie. Jednou z novinek, které se při 

této fyzické kontrole využívá, je Cebia MAG-

NET SET, jejíž pomocí lze odhalit nepříslušné 

svary na karoserii vozidla. Padělaná vozidla 

mají totiž většinou změněné VIN kódy nebo 

jsou sestavovány z více kusů kradených 

nebo havarovaných vozidel. Důsledkem je, 

že mají více nebo méně odborně zamasko-

vané svary tam, kde nemají být.

ŽÁDEJTE V AUTOBAZARU OSVĚDČENÍ 

Specialista na prověřování ojetých vozidel, společnost Cebia, spolupracuje s řadou autoba-

zarů, kteří pak nabízejí svá vozidla pod hlavičkou „prověřeno Cebia“. Prodejci ojetých vozů 

si tak zvyšují důvěryhodnost u kupujících a také šance na prodej ojetých vozidel. Ne vždy je 

tomu ale tak.   

Některé autobazary bohužel, aniž by nechávali 

prověřovat své vozy u společnosti Cebia, klamou 

zákazníky vyvěšením stejné cedule „prověřeno 

Cebia“. Jak nám sdělil Ing. Martin Pajer, ředitel 

společnosti Cebia: „Takové jednání poškozuje 

nejen jméno naší společnosti, ale především zá-

kazníky. Ti si potom vybírají z nabídky autobazaru 

v dobré víře, že vozidla byla skutečně prověřena. 

Snažíme se nabídku našich spolupracujících part-

nerů kontrolovat, ale vzhledem k obrovskému 

množství nabízených vozidel není možné všechny 

podvody zachytit“. 

A jaké je doporučení?
Cebia doporučuje zákazníkům, aby ke konkrét-

nímu vozidlu v autobazaru požadovali vytištěné 

OSVĚDČENÍ Cebia REPORT a zkontrolovali si 

výsledek prověření vozidla, který se na každém 

OSVĚDČENÍ uvádí. Prověřená vozidla s OSVĚD-

ČENÍM Cebia REPORT, které klasifikuje historii 

vozidla, se skutečně podle statistik firmy lépe 

a rychleji prodávají. 

Příkladem dobře fungující spolupráce je autobazar 

Auto ESA, který byl prvním autobazarem, který 

Cebia REPORT začal využívat. „Cebia REPORT vyu-

žíváme již od roku 2009 a nyní osvědčení posky-

tujeme na všechna nabízená vozidla. Služba nám 

výrazně pomáhá odhalovat vozy s pozměněnou 

minulostí, včetně přetočených tachometrů,“ říká 

Filip Kučera, marketingový ředitel Auto ESA.

Jelikož Cebia poskytuje řadu služeb a k nim vy-

dává různá osvědčení, je potřeba, aby je zákazník 

rozlišoval. Některá deklarují prověření původu 

v zahraničí, jiná originalitu identifikátorů, tedy 

původnost VIN a štítků na vozidle, jiná zase po-

tvrzují rok výroby nebo shrnují historii vozidla. 

„Například zákazník si koupí vozidlo, které bylo 

individuálně dovezené z Francie, a objedná si 

pouze prověření původu vozidla v zahraničí. My 

mu zjistíme, zda bylo vozidlo registrováno opravdu 

ve Francii, jak tvrdí prodejce. Rovněž se dozví, proč 

bylo ve Francii odhlášeno, zda se nejednalo třeba 

o totální škodu apod. a na tyto skutečnosti mu 

vydáme tzv. OSVĚDČENÍ PROVIN. Protože si však 

zákazník u nás neobjednal fyzickou prověrku auta 

VINTEST, nezjistí, zda nebyly například padělány 

identifikátory tohoto vozidla s cílem legalizace 

vozidla, které bylo odcizené v jiné zemi. Zákazník 

získá 100% a garantovanou jistotu, že vůz není 

nelegálně předělaný, jen pokud si ho před koupí 

nechá odborně fyzicky zkontrolovat. Jinak mu 

hrozí zabavení vozidla policií, pokud se prokáže, 

že pochází z trestné činnosti,“ vysvětluje Pajer. 

KONCEPT S TAJEMNÝM 
NÁZVEM IV4

Mezinárodní autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem 

již klepe na dveře (10.–22. 9. 2013), a jak začalo být 

zvykem, automobilky dopředu představují v tisku, co 

teprve odhalí na autosalonu. 

Japonská Suzuki si ale ta-

jemství nechává opravdu na 

oficiální odhalení. Ve světové 

premiéře totiž představí kon-

cept zcela nového vozu. Jde 

o kompaktní SUV s tajemným 

názvem iV-4, jehož prvky a li-

nie budou pravděpodobně 

předzvěstí nového modelu. 

Koncepční vůz byl vyvíjen 

v duchu hesla „Ovládni terén“ 

a ztělesňuje drsnou povahu 

SUV. Detailnější informace au-

tomobilka poskytne až na tis-

kové konferenci u příležitosti 

frankfurtského autosalonu 

Co je VIN?
VIN (Vehicle Identification Numer) je 

identifikační číslo vozidla umístěné na 

vozidle výrobcem. Jde o 17místný kód, 

který jednoznačně a jedinečně identi-

fikuje dané vozidlo. 

Na obrázku je vidět VIN stavebního stroje, 
které bylo vyříznuto a následně navařeno  
na odcizený stroj. Svary nebyly po zabrou-
šení a přelakování viditelné. Po použití zaří-
zení MAGNET SET jsou podpovrchové svary 
zřetelně vykresleny (viz šipky).
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NEJÚSPORNĚJŠÍ A „NEJČISTŠÍ“ RODINNÝ VŮZ 
S BENZÍNOVÝM MOTOREM 

Automobilka Ford Motor Company již nyní oznámila, že v příštím roce uvede na trh novou 

verzi Focusu 1,0 EcoBoost – první na evropském trhu prodávaný rodinný vůz se zážehovým 

motorem, který má emise CO
2
 pod 99 g/km.

Nový litrový Focus EcoBoost s kombinovanou spo-

třebou jen 4,3 l/100 km se stane nejen historicky 

nejúspornějším benzínovým modelem značky, ale 

zároveň také nejúspornějším vozem ve své třídě. 

Pohon bude zajišťovat speciálně kalibrovaná verze 

motoru ve variantě 74 kW. Díky turbodmychadlu 

s nízkou setrvačností, dělené chladicí soustavě 

a přímému vstřikování paliva poskytuje tříválcový 

EcoBoost překvapivou dynamiku. Nová verze Fo-

cusu bude disponovat úspornými technologiemi 

ECOnetic od systému Stop-Start přes inteligentní 

rekuperační dobíjení, aktivní masku chladiče až po 

ukazatel EcoMode, který řidiči pomáhá vypěstovat 

si efektivnější styl jízdy, a speciálními pneumatikami 

s velmi nízkým valivým odporem.

Motor 1,0 EcoBoost se stal vítězem ankety „Interna-

tional Engine of the Year“ (Mezinárodní motor roku) 

v letech 2012 i 2013 a byl na trh uveden v loňském 

roce v modelech Fiesta, B-Max, C-Max a Grand C-

-Max. Jen pro zajímavost - Focus s tímto motorem 

je výkonnější než Focus 1,6 l z doby před méně 

než deseti lety, ale přitom úspornější a produkuje 

o 47 % méně emisí CO
2
.

Díky nízkým emisím bude majitel nového Focusu 

1,0 EcoBoost moci využívat různých úlev. Třeba ve 

Velké Británii bude osvobozen od silniční daně, 

ve Francii zase dostane významnou slevu na dani 

z nově registrovaných automobilů. 

LTE  NOVÝ STANDARD  
DO AUTOMOBILŮ

Audi jako první výrobce automobilů na světě přináší plně integrované 

řešení, které umožňuje využívat v automobilech standard LTE (Long 

Term Evolution) pro rychlý přenos dat. Tato technologie otvírá novou 

dimenzi mobilního internetu. 

LTE umožňuje prostřednictvím in-

ternetu výměnu velkých objemů 

dat, jako jsou např. zvukové na-

hrávky nebo filmy v kvalitě HD. 

V USA a mnoha evropských zemích 

jsou již k dispozici komerční sítě. Do 

konce roku 2014 by mělo být zajiš-

těno plošné pokrytí standardem LTE. 

V České republice jsou tyto rychlé 

mobilní sítě teprve na začátku zku-

šebního provozu. Vzhledem k velké 

rychlosti a možnosti přenášet velké 

objemy dat se jedná o technologii, 

která přinese další průlom v oblasti 

mobilního internetu a síťového pro-

pojení automobilů s okolním světem. 

Pro používání LTE je nutné vložit 

pouze vhodnou kartu SIM s paušál-

ním tarifem pro stahování 

dat do odpovídajícího 

rozhraní přístroje MMI 

Navigation plus v mo-

delu Audi S3 Sportback. 

Pokud si spolucestující 

připojí své přenosné kon-

cové přístroje k integro-

vanému hotspotu WLAN 

v automobilu, budou mít 

nezávisle na sobě přístup k internetu. 

Jeden spolucestující se tak může 

účastnit např. videokonference, za-

tímco druhý bude sledovat video.

Přístroj MMI Navigation plus nabídne 

řidiči prostřednictvím LTE na míru 

střižené služby Audi connect – od 

navigace s funkcemi Google Earth 

a Google Street View přes webové 

rádio Audi music stream až po on-

line dopravní informace. Komunitní 

služby Facebooku a Twitteru jsou 

rovněž upraveny pro používání v au-

tomobilu. K dispozici jsou funkce 

psaní textu pomocí předpřiprave-

ných textových modulů nebo funkce 

předčítání e-mailů a diktování krát-

kých textových zpráv (SMS). 

CO NABÍDNE NOVÁ GENERACE 
MODELU i10 

První snímky nové generace modelu i10 korejské automobilky  

Hyundai přicházejí 5 let po zahájení prodeje jeho předchůdce. Hyundai 

naznačuje, kam zamířil s tímto novým malým modelem.

Nová generace modelu i10 vystu-

puje ze segmentu malých vozů 

a společně s modelem i20 posiluje 

nabídku rodinných vozů značky. Je 

postavena na zcela nové platformě. 

Rozměrově je větší a prostornější. 

V porovnání s předchůdcem se 

zvětšila o 8 cm na délku, o 6,5 cm 

na šířku a je nižší o 5 cm. Zvětšil se 

o něco (10 %) také zavazadlový pro-

stor na celkových 252 l. Dle vyjádření 

výrobce bude mít v nabídce výbavu 

a komfort z vyšších segmentů, jako 

je např. automatická klimatizace, 

vyhřívaný kůží obšitý volant nebo 

tempomat s omezovačem rychlosti. 

Mezi prvky bezpečnostní výbavy 

by neměl chybět ve standardu sta-

bilizační systém a okenní airbagy 

vpředu. 

Výroba nové i10 bude zahájená v září 

v tureckém závodě Hyundai, předtím 

se ale veřejnosti představí na autosa-

lonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Na český trh by měla být uvedena 

v závěru letošního roku. 
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SUZUKI SWIFT, 5DVEŘOVÝ SPORT

Počátkem třetího kvartálu letošního roku představila japonská automobilka Suzuki mo-

dernizovaný model Swift ve sportovní verzi s jasně označeným přídomkem Sport na pátých 

dveřích. Místo tří dveří je totiž dostupná už i v 5dveřovém provedení. A nejde jen o název, 

Swift zaujme na první pohled sportovním designem.

Nejen na českém trhu se Suzuki Swift Sport 

prodává už nějakou dobu, ale v letošním faceliftu 

poprvé ukázal praktickou modifikaci v 5dve-

řovém provedení. První pohled na venkovní 

design faceliftovaného modelu vyvolává spor-

tovní náladu. Prostě mu to sluší. Byť jde o malé 

městské auto, disponuje doplňky jako střešní 

spojler, nárazníky s agresívními prvky, litými disky 

17palcových kol a také dvojicí chromových kon-

covek výfuku. Pěkné je, že i přes své proporce 

a nižší světlost je přední nárazník dostatečně 

vysoko, takže mu neublíží ani vyšší obrubník 

při parkování.   

V prostoru kabiny zaujmou stylové prvky např. velké 

stehy červenou nití ve vnitřním obvodu tříramen-

ného volantu, lemy sedaček, kůže na řadicí páce 

nebo lemy koberečků. Nejvíc mě zaujal volant. Díky 

tlustšímu věnci, malému průměru a ergonomic-

kému tvarování sedl pěkně do rukou, a k tomu se 

sedadlo řidiče dalo nastavit v obou směrech, takže 

s nastavením dobrého posedu nebude mít žádný 

řidič problém. Obě přední sedadla mají pěkné boční 

vedení, zato vzadu jde spíš o mírně tvarovanou 

lavici. Místa vepředu má řidič i spolujezdec dosta-

tek. Zadním pasažérům ale moc místa v oblasti 

kolen nezbývá. 

K pohodlí řidiče přispívá bezklíčový systém. Starto-

vání se provádí tlačítkem vpravo od volantu a uza-

mykání i odemykání vozu tlačítkem na klice dveří. 

Podmínkou je mít klíč neustále u sebe. 

Po nastartování se mi líbil pěkný zvuk benzí-

nového motoru. Jde o klasickou atmosférickou 

šestnáctistovku s výkonem 100 kW. Pro běžnou 

jízdu stačí nízké a střední otáčky, ale pokud 

chcete využít ostřejšího svezení, ke kterému 

Swift Sport vyloženě vybízí, je potřeba dostat 

motor do otáček nad 5000 ot.min-1. Tam se cítí 

asi nejlíp. Reaguje okamžitě na akcelerátor, bez 

prodlevy turbodmychadla. Řadicí páka by mohla 

mít ekonomičtější tvar, ale řazení bylo příjemné, 

dráhy přesné a krátké. Manuální 6rychlostní pře-

vodovka patří mezi nejlepší v tomto segmentu 

malých aut.  

Podvozek je tužší, ale pěkně naladěný. S drobnými 

nerovnostmi silnice si poradil hravě, u větších se to 

nedalo přehlédnout. Mně osobně vyhovoval, je to 

sportovní auto ne limuzína. Při projíždění zatáček 

jsou náklony výraznější, ale vůz je stabilní s dobrou 

ovládatelností. Řízení je přesné a kola přesně kopí-

rují záměr řidiče.

Swift není díky motoru o obsahu 1,6 l stavěn na 

rychlostní závody, ale dokáže přimět řidiče k hravé 

sportovní jízdě. Je velmi čitelný a lze hezky balan-

covat mezi nedotáčivostí a přetáčivostí projížděním 

zatáček. Překvapila také spotřeba, v kombinovaném 

provozu jsem naměřil jen 6,6 l na 100 km.

Malých „sporťáků“ je na našem trhu dostatek, a tak 

Swift musí něčím zaujmout v silné konkurenci, jako 

je např. Renault Clio GT, Škoda Fabia RS, Seat Ibiza 

Cupra, VW Polo GTI, Peugeot Gti nebo Ford Fiesta 

ST. A tou jeho silnou stránkou je právě atmosférický 

motor a také velmi přijatelná cena. 

/pk/
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LEVNĚ NEZNAMENÁ VŽDY 
CHYTŘE
S INVESTICEMI DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ NEBÝVÁ VŠE 
TAKOVÉ, JAK SE NA PRVNÍ POHLED JEVÍ. SKUTEČNÉ NÁKLADY NA 
VLASTNICTVÍ ICT TECHNIKY ČASTO BÝVAJÍ DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÉ 
OD TOHO, CO UKAZUJE POUHÉ SROVNÁNÍ CENOVEK. A PROČ 
VLASTNĚ KUPOVAT, KDYŽ STAČÍ VYUŽÍVAT? 

Š
etřit se musí, to je jasné – však ty počítače ještě 

rok vydrží. Jenže je skutečně rozumné vytěžovat 

ICT techniku do samotného konce její životnosti? 

Vždyť právě výpočetní technika stárne nepředvídatel-

nou rychlostí a s tím narůstají i náklady na její provoz.

Koncept Total Cost of Ownership (TCO, celkové 

náklady na vlastnictví) není nic nového pod slun-

cem, v principu je znám už od začátku minulého 

století. Do širšího povědomí se tato metoda dostala 

díky analytické agentuře Gartner, která ji roku 1987 

implementovala ve společnosti Microsoft. Spočívá 

v tom, že se do kalkulace investičních nákladů na 

vybavení či techniku zahrnou i výdaje na podporu 

zařízení, zajištění jeho bezpečnosti, vyřazení tech-

niky a její recyklaci. Tyto položky přitom mohou 

tvořit až 80 % celkových nákladů na vlastnictví. 

Sedlat koně odzadu
Platí totiž, že čím starší vybavení, tím pravděpodobněji 

dochází k různým poruchám a závadám, kterým se 

od určité doby zkrátka v podstatě nelze vyhnout. 

Zkušenost i tvrdá čísla říkají, že se stářím vybavení 

náklady na jeho údržbu a opravu strmě stoupají. Na-

příklad u desktopů a notebooků se už po třech letech 

blíží polovině pořizovací ceny, jak vyplývá ze studie 

agentury Techaisle. A podobně je to i s upgrady, jejichž 

potřebnost a cena se stářím přístroje zase jen rostou.

Přesto většina firem raději lepí díry a volí upgrady 

zastaralé techniky či softwaru, které se na první po-

hled zdají levnější než zakoupení nového vybavení. 

To ostatně často ani nepřipadá v úvahu, když je 

přístroje z účetních důvodů třeba odepisovat ještě 

dlouho potom, co zastaraly a přestaly být obchodně 

výhodné. Překotný technologický vývoj otevírá tuto 

„odpisovou past“ nejrychleji právě v oblasti ICT.

Tyto faktory, které zvyšují TCO, se navíc násobí s tím, 

kolik se v jedné společnosti najde různých konfi-

gurací podobné techniky, respektive jak nízká je 

míra synergie mezi jednotlivými aplikacemi. Taková 

situace si žádá více typů podpory a více dodavatelů 

– a náklady rostou, zatímco efektivita klesá. 

Firmy by se tedy ve vlastním zájmu měly snažit 

o sjednocení svého vybavení, udržovat jej na špič-

kové úrovni a nezapomínat na jeho včasnou výměnu.

Outsourcing starostí
Zejména v západní Evropě a Severní Americe proto 

přibývá firem, které si spočítaly, že pro ně vlastnictví 

ICT vybavení představuje spíše břemeno. Vynaklá-

dání velkých finančních prostředků na investice 

do ICT jim v době krize nepřijde rozumné, ani se 

nechtějí úvěrově vázat. 

Aktuálním trendem ve financování těchto techno-

logií proto jsou finanční produkty na bázi leasingu. 

Na českém trhu je nabízí například společnost CSI 

Leasing Czech, dceřiná firma jedné z největších ne-

závislých leasingových firem specializovaných právě 

na financování IT. Podle analytiků ze společnosti 

IDC doroste letos trh s těmito finančními produkty 

v 25 největších hospodářstvích světa objemu bez-

mála 125 miliard USD, což je oproti 2010 o plnou 

čtvrtinu více. V USA se na leasing pořizuje již více 

než pětina firemního IT s tím, že průměrná délka 

leasingové spolupráce se pohybuje kolem 10 let. 

Na nám nejbližším, tedy německém trhu, se podíl 

leasované ICT pohybuje kolem 10 %.

Tuzemsku se však tento trend zatím úspěšně vyhýbá 

– pořizování IT techniky netvoří ani 3 % českého 

leasingového trhu. Podle statistik ČLFA podepsaly 

české firmy za rok 2011 celkem 50 260 leasingo-

vých smluv, z nichž se však pouhých 1931 týkalo 

financování počítačového vybavení, kancelářské 

a komunikační techniky v celkové hodnotě 1182 mi-

lionů korun. Důvody jsou přitom jen psychologické 

povahy: vždyť zvláště operativní leasing nabízí bez-

konkurenční flexibilitu a s ní i podstatně nižší TCO. 

Kam s ní
Dalším faktorem je nutnost odborné recyklace elek-

troniky. Nehledě na riziko datových úniků z vyřaze-

ných zařízení jde především o nebezpečný odpad, 

který nelze jen tak vyhodit do popelnice. Vztahuje 

se na něj totiž zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 

který odráží evropskou směrnici 2002/96/ES o od-

padních elektrických a elektronických zařízeních.

Firmy, které za kalendářní rok vyprodukují více než 

100 kg zdraví a životnímu prostředí nebezpeč-

ného odpadu, navíc podléhají ohlašovací povin-

nosti v rámci Integrovaného systému pro plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP). 

K nakládání s odpady se ovšem vztahuje i zákon 

o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který fir-

mám ukládá, postarat se o řádné smazání osobních 

údajů zaměstnanců nebo zákazníků na vyřazených 

nosičích. Zbavit se staré techniky však zvláště ve 

větších podnicích může být i vážný logistický pro-

blém spojený s nemalými dodatečnými náklady.

Firmy proto vyřazování výpočetní techniky stále 

častěji svěřují specialistům, kteří techniku v ideálním 

případě přijímají obratem, takže se firma vyhne 

zbytečnému skladování vyřazených přístrojů a sníží 

se riziko neoprávněného přístupu k datům. 

Možností je víc
Nepředpokládaným investicím do podpory a aktua-

lizace techniky, ale i starostem s vyřazováním ICT se 

lze vyhnout jejím pořízením na operativní leasing. Ten 

totiž umožňuje vrátit zastaralá zařízení pronajímateli, 

který se o jejich rychlou a bezpečnou likvidaci postará. 

Jak ale takové financování vlastně probíhá v praxi? 

Nuže, zákazník si vybere vybavení a dodavatele 

dle svých potřeb s tím, že nepřichází o možnost 

průběžně měnit dodavatele či technologii. Firma 

si může dopředu nastavit limit spotřeby a leasin-

gové společnosti zpravidla nabízí i online kontrolu 

průběžných nákladů, vytížení či výkonu vybavení.

Základní formy leasingu jsou operativní a finanční. 

Způsobů jejich implementace je však celá řada:

●  Přechod z vlastnictví na jakoukoliv formu leasingu 

umožňuje tzv. Sale and Lease Back model, kdy 

firma prodá svoje stávající IT vybavení leasingové 

společnosti za tržní cenu nebo za účetní hodnotu. 

●  Jiný druh leasingové spolupráce spočívá v tom, 

že se uzavře rámcová smlouva např. o typu IT 

zařízení. Poskytovatel leasingu techniku zaplatí 

a postará se o její dodávku během definovaného 

období, např. kvartálu. Zákazník uhradí předem 

stanovené náklady této instalační fáze a po jejím 

vypršení dále běží klasická leasingová smlouva.

●  Lze však uplatnit i opačný postup, kdy po skon-

čení smlouvy není vrácení systémů fixně vázáno 

na konkrétní den; po vrácení všech předmětů 

leasingu následuje fakturace za přesný počet dnů 

užívání. Tento model se často kombinuje s výše 

zmíněným, zejména pokud zákazník migruje 

z jedné smlouvy či techniky na další.

●  Pay-as-You-Earn znamená, že je objem leasingu 

definovaný volně dle dispozic klienta, a tedy i jeho 

zvýšení je kdykoliv možné. Fáze dodávky a insta-

lace není účtovaná a samotný leasing je fakturován 

po delších obdobích, například čtvrtletně.

Při pořizování ICT nabízí zvláště operativní leasing 

bezkonkurenční flexibilitu a s ní i podstatně nižší 

TCO. Zbavuje firmy starostí s provozem zařízení 

a lze jej ušít na míru dané společnosti. Leasing tedy 

není žádná alternativa pro nemajetné, ale spíše 

plnohodnotný způsob financování investic do ICT 

s mnoha nezpochybnitelnými výhodami. /jo/
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FIRMY LOVÍ UCHAZEČE O PRÁCI NA SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍCH ANEB „ZAMĚSTNÁNÍ VE 150 ZNACÍCH“

Zbrusu nový pracovní portál Cliqjobs.com využívá nový trend: Hledání práce se stále častěji 

stává součástí života lidí na sociálních sítích. Portál proto přichází s originální koncepcí, kterou 

hodlá oslovit uchazeče o volná pracovní místa i firmy hledající zaměstnance. Hlavní důraz 

je kladen na stručnost a údernost pracovních nabídek a jejich poutavé vizuální zpracování. 

Nejen obsah CV, ale i jeho vizuální podoba prodává. 

„Společně s personalisty a grafiky jsme vytvořili 

atraktivní šablony, které pomohou na portálu vy-

tvořit úderný, stručný a přehledný životopis. Re-

agujeme na fakt, že personalisté musí zpracovat 

záplavu životopisů ve velmi krátkém čase. Jednomu 

CV věnují zhruba jednu minutu. Zaujmout musíte 

rychle, omáčka v životopisech nikoho nezajímá,“ 

říká Lubomír Husar, autor projektu Cliqjobs.com 

a ředitel personální společnosti Colorbee.

Díky portálu Cliqjobs.com lze nabídky firem na 

pracovní místa nalézt i sdílet také pomocí sociál-

ních sítí. Zajímavou práci tak můžete přihrát svým 

přátelům, nebo naopak oni vám. Tato forma hle-

dání zaměstnání bude v budoucnu stále obvyklejší 

a portál Cliqjobs.com proto respektuje současný 

trend i způsob, jakým dnes lidé používají internet: 

propojuje prvek zábavy s potřebným a užitečným. 

Jedním kliknutím na Facebooku nebo Twitteru 

zjistíte, jestli chcete na pozici reagovat. Výhodou 

portálu je podle jeho tvůrců i to, že ve srovnání 

s jinými pracovními portály zde není nutné pořád 

dokola vyplňovat svoje kontaktní údaje a přikládat 

životopis.

Sdílení pracovních nabídek na sociálních sítích je 

efektivní i pro zaměstnavatele. O volných pracov-

ních místech se dozví mnoho lidí, dokonce i ti, kteří 

práci aktivně nehledají. Firmy si tak zvýší šanci na 

nalezení kvalitních uchazečů. „Využívání sociálních 

sítí podniky bude hrát při náboru zaměstnanců stále 

větší roli. Aby si však lidé nabídky sdíleli, popisy na-

bízených pracovních míst musí být krátké, výstižné 

a vizuálně poutavé. To důležité bohatě vyjádříte 

pomocí 150 znaků. Nezanedbatelným faktorem 

je ale i možnost účinně propagovat svoji značku 

zaměstnavatele, protože velkou roli hraje vizuální 

zobrazení,“ uzavírá Lubomír Husar, autor projektu 

Cliqjobs.com. 
Pracovní nabídky na sociálních sítích sázejí  
na výrazný vizuální styl

Práci lze najít i přes Facebook či Twitter. Ale pozor: 
Chcete zaujmout personalistu? Máte na to jen 
minutu...

NĚMECKÉ FIRMY JDOU VE VÝZKUMU, VÝVOJI 
A INOVACÍCH V ČESKU PŘÍKLADEM

Výzkum, vývoj, inovace – v těchto oblastech jsou německé výrobní podniky v Česku velmi 

aktivní. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové 

komory (ČNOPK), zaměřeného na výzkumné a inovační aktivity, který v létě letošního roku 

provedla komora mezi převážně německými výrobními firmami v ČR.

Výsledky ukazují, že výzkum, vývoj a inovace hrají 

pro německé firmy v Česku významnou roli. Téměř 

polovina z nich disponuje vlastním oddělením pro 

výzkum a vývoj a vlastními laboratořemi. Více než 

80 % z nich se zabývá optimalizací výrobních pro-

cesů, která je vedle vývoje produktu a aplikovaného 

výzkumu „důležitá“ nebo „velmi důležitá“ pro 78 % 

respondentů. Průzkum také ukázal, jak důležité 

jsou inovace pro konkurenceschopnost: přibližně 

80 % dotázaných firem chce pomocí výzkumných 

a inovačních aktivit posílit svoji pozici na trhu, snížit 

náklady nebo reagovat na požadavky zákazníků. 

Zlepšit by se měla především spolupráce mezi 

hospodářskou sférou a výzkumnými institucemi 

a také transfer technologií.

S odstupem nejdůležitější roli z hlediska vývoje, 

výzkumu a inovací pro firmy hrají odborné zna-

losti jejich zaměstnanců. Celých 96 % účastníků 

průzkumu tak potvrdilo souvislost mezi kvalitním 

systémem vzdělávání, kvalifikovanou pracovní sílou, 

inovacemi a konkurenceschopností.

Firmy s německým podílem jsou velmi aktivní 

v získávání patentů: polovina dotázaných firem 

disponuje vlastními patenty. Podle Eurostatu je 

patentová aktivita v ČR jinak spíše slabá: V roce 2010 

bylo u Evropského patentového úřadu na 1 milion 

obyvatel podáno 265 žádostí o patent z Německa 

a pouze 25,5 z České republiky. 

Zlepšit by se v Česku měla i spolupráce mezi 

firmami a výzkumnými ústavy. Z dotázaných 

podniků tento druh spolupráce využívá 33 %, 

naopak většina z nich (56 %) realizuje své aktivity 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společně 

s mateřskou firmou v Německu. Téměř polovina 

se obejde bez kooperačního partnera a 42 % 

firem spolupracuje s jinými podniky. „Na rozdíl od 

Německa je v ČR zatím spíše okrajovou záležitostí, 

aby firmy zadávaly renomovaným výzkumným 

institutům soukromé zakázky. Užší spolupráce 

mezi průmyslem a výzkumnými institucemi by 

přitom jistě vedla ke zlepšení transferu techno-

logií,” vysvětluje výkonný člen představenstva 

ČNOPK Bernard Bauer.

ČNOPK podporuje inovační podniky při hledání 

kooperačních partnerů prostřednictvím svého 

kompetenčního centra „Inovativní technologie”, 

které bylo založeno v roce 2011, a jako spojnice 

mezi německými a českými podniky, výzkumnými 

institucemi, klastry a kontaktními sítěmi nabízí po-

radenství a zprostředkovává kontakty. 

ELEKTŘINA A PLYN  
BY MOHLY PŘÍŠTÍ ROK 
ZLEVNIT  ERÚ SNÍŽÍ 
DISTRIBUČNÍ POPLATKY 
Energetický regulační úřad (ERÚ) hodlá 

v příštím roce snížit často kritizované po-

platky za distribuci elektřiny, a to zhruba 

o desetinu. To by mohlo snížit i ceny pro 

koncové odběratele. 

Zlevnění distribučních poplatků jsou jednou 

z klíčových částí tzv. regulované složky ceny 

elektřiny, jejichž výše je často kritizovanou slož-

kou celkové ceny elektřiny, která tvoří zhruba 

55 % koncové ceny proudu a kromě zmíněných 

distribučních poplatků zahrnuje např. poplatky 

za výrobu z obnovitelných zdrojů apod. Zbý-

vající část je cena silové elektřiny, kterou určují 

jednotliví obchodníci na základě svých nákupů 

na trhu. O výši regulované složky ceny rozhoduje 

regulátor - ERÚ. Výrazné 10procentní snížení 

ceny poplatku za distribuci elektřiny by podle 

předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové mohlo u vel-

kých spotřebitelů vést ke snížení celoročních 

nákladů až o 35 mil. Kč. 

Regulační úřad rovněž oznámil, že distribuční 

poplatky se od příštího roku sníží také u plynu, 

kde se ERÚ po jednáních s distribučními spo-

lečnostmi dohodl na snížení poplatku o 5 %, 

což je méně než u elektrické energie, nicméně 

u plynu tvoří regulovaná složka jen asi pětinu 

celkové koncové ceny.  /eru/
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NA NOVELIZACI VÝZNAMNÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ SE PODÍLÍ I HK ČR

Hospodářská komora ČR ze své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, 

z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a in-

stitucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí. Významnou roli v tom 

hraje např. zapojení v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy je na webových stránkách 

komory předkládána k připomínkám aktuální dokumentace týkající se nových předpisů.

Vláda schválila 31. července 2013 novelu zákona o ve-

řejných zakázkách, kterou by dále měla projednat po-

slanecká sněmovna a senát. Novela, při jejímž vzniku 

byla Hospodářská komora České republiky (HK ČR) 

jedním z lídrů, přináší zejména dvě významné změny, 

které zlepší proces zadávání veřejných zakázek.

Čas jsou peníze – a souboj o něj 
pokračuje
První důležitou změnou, kterou HK ČR vítá je, že za-

kázka bude moci být zadána i v případě, že bude 

podána pouze jediná nabídka. To v minulosti nebylo 

možné a výběrové řízení muselo být zrušeno a opa-

kováno, zatímco nyní bude muset být zopakována 

jen jediná jeho část, čímž se v průměru ušetří přibližně 

měsíc času. Citelně zrychlit by se tak měl zejména 

proces zadávání specifických zakázek, kde nezřídka 

reálně existuje skutečně pouze jediný dodavatel.

Další vítanou změnou je ponechání výše limitu pro 

veřejné zakázky malého rozsahu v případě stavebních 

prací na 3 milionech Kč. Předchozí novela, která tento 

limit měla snižovat na 1 mil. Kč, má být tedy v tomto 

rozsahu zrušena, což by mělo napravit chybu, kvůli 

níž měly být do režimu standardních veřejných za-

kázek vtaženy i ty, jejichž hodnota je zcela bagatelní.

HK ČR dlouhodobě prosazuje i další návrhy, které by 

měly přispět k optimalizaci pravidel zadávání veřej-

ných zakázek a podpořit ekonomický růst ČR. „Mimo 

jiné žádáme, aby Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže dodržoval lhůty, dokdy musí vyřídit stížnosti 

uchazečů o veřejnou zakázku. Není totiž možné, aby 

dle dostupných informací, byly Úřadem nezpracovány 

stížnosti týkající se zakázek v hodnotě převyšující 

40 miliard Kč,“ říká prezident HK ČR Petr Kužel. Dále 

se jedná zejména o prosazení hodnotícího kritéria 

„hospodářsky nejvýhodnější nabídka“, které by mělo 

vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Cílem by měla 

být změna stavu, kdy se veřejní zadavatelé zaměřují 

při hodnocení nabídek pouze na cenu a pomíjejí 

hlediska kvality. Tento a další návrhy HK ČR však nebyly 

prozatím do zákona o veřejných zakázkách přijaty, 

nicméně komora s jejich prosazováním při jednání 

s ministerstvem a vládou počítá i do budoucna.

Eurosměrnice zarazí 
zpožďování plateb
Dalším z významných témat, jimiž se HK ČR v po-

sledních letech zabývala je problém opožděných 

plateb. Jak konstatuje zpráva HK, dlouholeté úsilí 

komory a její  soustavný tlak od roku 2004 na ev-

ropské komisaře i na domácí poslance, aby problém 

opožděných plateb vyřešili co nejdříve, přinesly své 

ovoce:  28. června 2013 byla ve sbírce zákonů zve-

řejněna novela obchodního zákoníku č. 179/2013, 

která s účinností od 1. července implementuje do 

českého právního řádu směrnici EU o opožděných 

platbách. Přijatá novela by měla významně na-

pomoci podnikatelům, kteří byli dosud vystaveni 

dlouhému čekání na splatnost zasloužené odměny 

za jimi řádně poskytnuté zboží či služby. Nemalá 

část těchto firem se v důsledku tohoto jevu do-

stala do druhotné platební neschopnosti a v mno-

hých případech tyto firmy končily v insolvenci.

Podle novely musí orgány veřejné správy za do-

dávky zboží a služeb zaplatit do 30 kalendářních 

dnů nebo ve výjimečných případech do 60 dnů. 

Zákonná lhůta v obchodních transakcích mezi pod-

niky činí také 30 dní, smluvní lhůta splatnosti však 

může být delší. Neměla by ale překročit 60 kalen-

dářních dnů, pokud nejsou ve smlouvě výslovně 

dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to 

vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé. Novela dále 

zavádí automatický nárok účtovat úrok z prodlení 

a zvyšuje samotné sazby úroku. Rovněž stanovuje 

maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb.

„Je pozitivní vidět, že naše úsilí nevyplynulo do ztra-

cena, a že se podařilo v této věci podnikatelům reálně 

pomoci. Boj o vyřešení problematické situace malých 

a středních podniků v ČR i EU však i nadále pokračuje, 

a bude zapotřebí prosadit řadu dalších opatření. 

Vnímáme potřebu zaměřit se především na zlepšení 

přístupu k financování firem, odstraňování admini-

strativní zátěže a vytvoření podmínek pro získávání 

a rozšiřování kvalifikace odborných profesí. Prosazení 

regulace opožděných plateb představuje v tomto 

boji dílčí, ale velmi cenné vítězství,“ říká Petr Kužel.

Novelizovaná daň z příjmů: Naděje 
pro odborné vzdělávání?
K posledním z významných legislativních úprav, na 

jejichž prosazení má výrazný podíl i HK ČR, patří no-

vela zákona o dani z příjmu, kterou schválila Posla-

necká sněmovna ČR 8. srpna 2013 ještě před svým 

rozpuštěním. Jde o balíček opatření, které by měly po 

finanční stránce umožnit zaměstnavatelům zapojit 

se více do odborného vzdělávání. HK ČR však rovněž 

očekává, že se díky nim také podaří zvýšit aktuálnost 

vybavení odborných škol z hlediska odborné výuky 

a zaměstnavatelé ve spolupráci se školami tak budou 

mít k dispozici účinný finanční a motivační nástroj 

pro příchod zájemců o studium technických oborů.

Finanční možnosti pro zaměstnavatele se týkají 

následujících oblastí:

●  odečet nákladů na jednoho žáka konajícího praxi 

ve firmě od základu daně paušální; 

●  navýšení limitů u daňově uznatelných výdajů 

stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků; 

●  firemní investice do vybavení určeného pro vzdě-

lávání, a to až do 110 % hodnoty investice pro 

účely vzdělávání dané v roce uvedení do užívání.

„HK ČR dlouhodobě usiluje o podporu a rozvoj 

odborného vzdělávání zejména v technických 

a přírodovědných oblastech. Schválení novely 

daně z příjmu je klíčové opatření, které komora 

prosazovala již několik let,“ zdůraznil Petr Kužel.

HK ČR i nadále upozorňuje na neutěšený stav v oblasti 

kvalifikace lidských zdrojů, který zásadním způsobem 

ohrožuje růst české ekonomiky. Hlavními důvody jsou:

●  nedostatek absolventů počátečního vzdělávání 

v technických, resp. průmyslových oborech; 

●  chybějící vazba praktické výuky na konkrétní 

firmy; 

●  odchod silné generace technicky vzdělané pra-

covní síly do důchodu; 

●  nedostatek kvalifikované pracovní síly pro reali-

zaci nových zakázek. /hk/

Novelizace zákona o dani z příjmů by mj. měla 
i pomoci firmám zlepšit podmínky pro odborné 
vzdělávání nové generace technických specialistů

HP POMÁHÁ FIRMÁM DOHLÍŽET NA LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY

Nový systém HP Compliance Data Exchange (CDX), který spustila společnost HP, umožňuje firmám 

z nejrůznějších oborů odstranit nebezpečné látky z jejich produktů a usnadnit jejich pozdější recyklaci.

HP CDX nabízí bezpečnou, centralizovanou 

databázi a aplikaci pro zaznamenávání a sle-

dování materiálů používaných v nejrůznějších 

distribučních sítích včetně rozsáhlých globálních 

dodavatelských řetězců. Navazuje na systém 

International Material Data System (IMDS), který 

HP celosvětově udržuje a jenž přináší měřitelné 

výsledky z oblasti materiálů používaných v au-

tomobilovém průmyslu. HP CDX umožňuje vý-

robcům lépe vyhovět rostoucímu počtu celo-

světově platných legislativních požadavků, jako 

jsou např. Hong-kongská úmluva (Hong Kong 

Convention), nařízení EU o omezení nebezpeč-

ných látek (Restriction of Hazardous Substances, 
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ZA POŠTOVNÍ SLUŽBY SI LIDÉ I FIRMY PŘIPLATÍ

Od srpna zvýšila Česká pošta ceny některých svých služeb, takže např. zasílání dopisů a cenných 

psaní se prodraží o dvě až tři koruny. Zdražení bude mít dopad hlavně na firmy, které rozesílají 

větší množství listovních zásilek. K tomuto kroku České pošty má ovšem vážné výhrady Český 

telekomunikační úřad (ČTÚ), vzhledem k tomu, že ačkoli jej pošta o svém záměru v předstihu 

informovala, finální rozhodnutí obsahuje odlišné ceny, než byly uvedeny v původním návrhu.

„Ceny u listovních zásilek upravujeme po 5 letech, 

v jejichž průběhu zdražily energie a pohonné hmoty 

téměř o 40 %,“ komentoval zvýšení cen listovních 

zásilek mluvčí ČP Ivo Mravinac s tím, že průměrné 

české domácnosti by se zdražení nemělo výrazněji 

dotknout vzhledem k tomu, že lidé stále méně píší 

dopisy a přednost dávají esemeskám či internetu, 

takže, ze svého ročního rozpočtu vydají navíc jen 

asi padesátikorunu. Jiná je ovšem situace ve firem-

ním sektoru, kde se komunikace pomocí listovních 

zásilek používá ve velkém rozsahu, a kde už bude 

cenový rozdíl vůči dosavadnímu stavu výrazně znát. 

Například obyčejné psaní do 50 gramů zdražilo 

z dosavadních 10 na 13 korun, doporučený dopis 

do stejné váhy z 26 na 29 Kč a cenné psaní do 50 g 

je dražší o 2 Kč.

Dopad zdražení má zmírnit Zákaznická karta 

České pošty, kterou si lze bezplatně objednávat 

na kterékoli z 3300 pošt nebo na webové adrese 

www.zakaznicka-karta.cz., a na kterou bude ČP 

u vybraných služeb poskytovat slevu z poštov-

ného. Ta se vyplatí zejména menším firmám, které 

musejí rozesílat větší počet listovních zásilek, ale 

nemají s ČP smlouvu umožňující získat výhodnější 

podmínky. Držitelé této karty zaplatí za obyčejné 

psaní např. jen o korunu více a při podání většího 

množství než 10 dopisů se pro ně stejně jako u po-

dání cenného psaní cena oproti dřívější nezmění 

(zaplatí za každý 10 Kč), a doporučený dopis jim 

zdraží maximálně o 2 Kč. Podání zásilky na poště 

bude navíc pro držitele karet rychlejší, protože již 

nebudou muset vyplňovat podací lístky. A pošta 

jim bude zdarma e-mailem zasílat potvrzení o do-

dání zásilek. 

Cenové změny poštovních služeb (v Kč)

druh zásilky dosud Od 1. 8. 

psaní do 50 g 10 13

psaní do 100 g 14 17

psaní do 500 g 18 21

psaní do 1 kg 24 27

doporučený dopis do 50 g 26 29

doporučený dopis do 100 g 34 37

doporučený dopis do 500 g 37 40

doporučený dopis do 1 kg 43 46

doporučený dopis do 2 kg 49 52

cenné psaní do 50 g 32 34

cenné psaní do 100 g 36 38

cenné psaní do 500 g 39 41

cenné psaní do 1 kg 45 47

cenné psaní do 2 kg 51 53

Zdroj: Česká pošta

U MALÝCH 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
KONČÍ POPLATEK  
ZA RECYKLACI
 

Zákazníci od 13. srpna už nenajdou na 

cenovkách u většiny elektrospotřebičů 

recyklační poplatek neboli PHE, který 

označoval částku, jakou se výrobci podí-

lejí na budoucí likvidaci elektrospotřebičů 

vyrobených a prodaných před účinností 

současného zákona o odpadech. 

Na recyklaci většiny tzv. historických spotřebičů, 

uvedených na trh před účinností zákona o od-

padech v roce 2005, už výrobci dále přispívat 

nebudou. 

Dochází k tomu prakticky dva roky poté, co od 

odděleného uvádění tohoto příspěvku upus-

tila většina zemí EU, vzhledem k tomu, že ČR 

a některé další země získaly v této záležitosti 

výjimku stejně jako na dosažení kvóty 4 kg 

zpětně odebraných spotřebičů na obyvatele 

a rok. U velkých domácích spotřebičů zůstane 

předpis v platnosti ještě dva roky – pro lednice, 

pračky, myčky a další bílou techniku bude platit 

až datum 13. srpna 2015. 

Povinnost recyklovat elektroodpad byla v ČR 

v souladu s požadavky EU zavedena v roce 

2005. Zákon o odpadech ukládá výrobcům 

povinnost postarat se o své výrobky od chvíle, 

kdy jsou expedovány z výroby, až do okamžiku, 

kdy doslouží. Výrobky, které se dostaly na český 

trh do 13. srpna 2005, jsou považovány za his-

torické a jejich ekologickou likvidaci musí ko-

lektivně zajistit současní výrobci – ať už proto, 

že není evidentní, kdo je vyrobil, nebo proto, 

že původní producent už neexistuje. Během 

roku 2005 proto vzniklo 6 firem založených 

producenty elektrospotřebičů organizujících 

kolektivní systémy, které zajišťují sběr a likvidaci 

elektroodpadu – Asekol, Elektrowin, Ekolamp, 

Retela, OFO-recykling a Rema. Evropská směr-

nice a navazující české legislativa vycházela 

z odlišné předpokládané délky jejich životního 

cyklu, kdy velké spotřebiče mají delší tech-

nickoekonomickou životnost a jejich obměna 

v domácnostech se tolik neřídí módními trendy 

ani vývojem technologií. Směrnice, z níž vychází 

i český zákon, vznikala v období konjunktury, 

kdy očekávané energetické úspory či nové 

funkce hrály při rozhodování o pořízení či vý-

měně domácích spotřebičů značnou úlohu. 

Realita je však dnes zpravidla jiná a spotřebitelé 

prakticky ve všech členských zemích EU si ob-

vykle starý spotřebič, pokud ještě slouží, raději 

nechávají i po dosažení jeho předpokládané 

doby životnosti. Podle představitelů sběrných 

organizací elektroodpadu se navíc v praxi uka-

zuje, že i peníze na sběr a recyklaci starých 

spotřebičů z této skupiny budou zapotřebí ještě 

nějaký čas po skončení platnosti zmíněného 

nařízení v roce 2015. 

RoHS) či regulační směrnice o registraci, hod-

nocení, schvalování a omezování chemických 

látek (Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of CHemicals, REACH).

„Výrobci ze všech průmyslových odvětví se neustále 

snaží redukovat používání nebezpečných látek ve 

svých produktech a minimalizovat plýtvání ener-

giemi i zdroji prostřednictvím účinnějších recyklač-

ních prostředků. Díky sběru, udržování a analýze 

materiálových dat na všech úrovních dodavatel-

ských řetězců výrobců umožňuje systém HP CDX 

všem zúčastněným společnostem vyhovět globál-

ním zákonným požadavkům,“ řekl Dirk Schuermann, 

průmyslový ředitel divize HP Enterprise Services. 

Webová aplikace HP CDX funguje jako informační 

centrála pro výměnu dat mezi výrobci, jejich 

dodavateli a subdodavateli o složení materiálů 

a látkách používaných ve všech fázích výroby 

a komponentách. Systém HP CDX umožňuje např. 

prokázat, že nově vyvinutý motor se skládá pouze 

z „povolených“ materiálů a látek. Současně jsou 

podrobné údaje o složení výrobků uloženy pro 

potřeby budoucí recyklace či zajištění ekologicky 

bezpečné likvidace.

Díky systému HP CDX dokážou výrobci a jejich 

dodavatelský řetězec v reálném čase bezpečně 

sdílet informace o složení všech materiálů, které 

obsahuje konečný výrobek. Mohou tak snadno od-

stranit z výrobních procesů nebezpečné látky a za-

jistit, aby byly používány pouze materiály ověřené 

jako recyklovatelné. Centrální HP CDX databáze je 

snadno přístupná, efektivní a nevyžaduje vysoké 

náklady. Navíc pomáhá výrobcům vytvářet robustní 

a efektivní strategie pro dodržování legislativních 

požadavků, jako je např. rozšířená odpovědnost 

výrobce (extended producer responsibility, EPR), 

která vyžaduje, aby byli výrobci finančně i právně 

zodpovědní za dopad životního cyklu jejich pro-

duktů na životní prostředí. 

/hp/
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IRONMANOVI REÁLNÍ PŘEDCHŮDCI
Letní hollywoodský trhák Iron 

Man 3, v němž se miliardář a prů-

myslník Tony Stark, díky vlastno-

ručně vyvinutému robotickému 

obleku stane superhrdinou, měl 

možná svou předlohu v reálném 

světě výzkumníků. 

Ještě dávno předtím, než studio Mar-

vel Comics vdechlo v roce 1963 život 

Tonymu Starkovi a jeho společnosti 

Stark Industries, vyvinul v roce 1958 

Američan Ralph Mosher pracující pro 

GE pro společný jaderný letecký pro-

gram AEC-USAF prototyp tzv. „Handy-

mana”. GE potřebovala vyvinout mani-

pulátor, který by dokázal pomáhat při 

experimentech s atomovým leteckým 

motorem, aby byly schopné provádět 

i jemné úkoly - a konstruktér Mosher 

dostal za úkol něco takového vytvořit. 

„Uvědomil jsem si, že od jistého bodu 

už jakákoli zlepšení mechanické ob-

ratnosti přispívají k celkovému výkonu 

manipulátoru jen málo. Kladl jsem 

si otázku, jak to, že je člověk tak vý-

konný a robot tak neohrabaný. Záhy 

mi došlo, že operátor manipulátoru 

neměl k dispozici to, co normálně 

zakouší, totiž cit,” prohlásil Mosher. 

A systému proto hmatatelný pocit 

dodal. Díky tomu mohli operátoři 

pracovat s Handymanem tak citlivě, 

že byli schopni zacházet s křehkými 

vajíčky, zároveň však byli schopni 

zdvihat i těžké předměty. Aby de-

monstroval všestrannost vynálezu, 

na tiskové konferenci k představení 

Handymana zvedl Mosher kladívko 

a pohyboval s ním nebo kolem ruky 

roztočil obruč. Později vyvinul na 

stejném principu mechanické ruce, 

které mohl uživatel „nosit” na těle. 

Sice ne tak elegantní jako ty, které 

používá superhrdina Tony Stark, nic-

méně i tak to byl obrovský úspěch. 

A možná Mosherova práce inspirovala 

v 60. letech autory komiksu Iron Man, 

jak Tony Stark prozradil v prvním díle: 

„To není nářadí. Mám to na sobě, je to 

oblek. Jsem to já!” 

LÉTO JAK MÁ BÝT

Tropické teploty jsou pro řadu 

lidí sygnálem k zahájení bazé-

nové sezóny a mezi doplňky, ji-

miž lze letní pohodu u vody 

(nebo v ní) zpříjemnit, patří i 

audiosystémy, kterým nějaký ten 

cákanec nevadí. 

Někteří výrobci elektroniky šli ještě 

dál a kromě vodovzdorných sluchá-

tek a MP3 přehrávačů se objevily 

i systémy určené přímo do bazénu. 

Do tří všesměrových LED prosvět-

lených plovoucích 3W reproduk-

torů je zvuk dodávaný z iPodu či 

iPhonu nebo jakéhokoli zařízení 

s 3,5 mm audio konektorem pře-

nášen bezdrátově ze břehu, energii 

dodávají vodotěsně zakryté baterie. 

No nekupte to za 99.95 dolarů…

Za stejnou cenu lze ovšem pořídit 

i obojživelné dálkově ovládané au-

tíčko Beer Delivering Amphibious 

RC Car, které může žíznivcům do-

pravit až čtyři lahve nebo plechovky 

s pivem a pro osvěžení je případně 

skropit palbou z vodního děla. 

VEČERNÍČEK BY ZÁVIDĚL...
Kromě cirkusových klaunů je asi 

nejznámějším uživatelem jedno-

kolového jednostopého vozidla 

u nás televizní Večerníček. Ale 

tato vozítka se v moderní hi-tech 

podobě stávají oblíbeným sym-

bolem městské mobility a před-

mětem zájmu vývojářů a desig-

nérů. A díky motorovému 

provedení by Večerníček už ne-

musel ani šlapat…

Jedním z atraktivních zástupců této 

kategorie je elektrická jednokolka 

firmy SBU, poslední model V3 je už 

vylepšenou třetí generací a nabízí 

nejvyšší rychlost 25 km.h-1, 1000 W 

BLDC motor zvládne až 30% stou-

pání. Vozítko charakterizované jako 

„ultra-portable commuter“ má hmot-

nost necelých 12,5, lze ho vzít i do 

autobusu, tramvaje, či metra a v práci 

„zaparkovat“ pod stolem. Díky pevné 

konstrukci z ušlechtilých slitin uveze 

náklad až přes 150 kg! Zvládá i rege-

nerativní brzdění, což činí jeho provoz 

velmi efektivní a může prodloužit do-

jezd, který na jedno nabití LiFePO4 ba-

terie činí nejméně 12 km, až o třetinu. 

Vozidlo je skutečně „hands-free“, 

k ovládání nepotřebuje žádná řídítka 

či volant, řídí se přirozenými pohyby 

podobně jako mediálně známější 

Segway. Podle výrobce 

vyžaduje zvládnout jízdu 

s SBU jen ca 20-30 minu-

tový trénink, a jízda je pak tak 

snadná jako přirozená chůze. Díky 

samoučícímu systému Turn Assist 

se akcelerometrům a tříosým 

senzorům odhaduje algoritmus 

předpokládaný záměr jezdce 

a pomáhá s udržením stabi-

lity a s navigací při úzkém 

poloměru zatáček. Software 

SmartSense ještě před 

možným celkovým vybitím 

automaticky a opatrně 

SBU vypne a zastaví, 

přičemž stále dbá na 

udržení rovnováhy.

Obdobnou elektrickou jednokolku 

připravuje americká firma Ryno, jejíž 

skútr by se měl objevit na trhu na 

podzim. 
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Knihy lze objednat na:  GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz 
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.

Úsporný rodinný dům
Karel Murtinger

Neplaťte za energie v domě víc 

než je nezbytně nutné! Nevíte jak 

na to? Pak vám poradí praktická 

příručka předního odborníka v této 

problematice. Dozvíte se, kolik 

energie a na co v domě spotřebu-

jete, kolik vás co stojí peněz a co 

se dá dělat pro jejich snížení. Do-

zvíte se také, zda se vám vložené 

investice ze zateplení či výměny 

oken vrátí a kdy. Rozsáhlé kapitoly 

knihy jsou věnovány vytápění za-

teplených budov a jejich větrání. 

Po přečtení knihy získáte přehled, 

kdy budete potřebovat Průkaz 

energetické náročnosti a co jed-

notlivá čísla na něm znamenají. 

Sedmá kapitola je pak speciálně 

věnována popisu a komentáři 

nově vyhlášenému dotačnímu 

programu Nová zelená úsporám. 

/ 112 stran, 159 Kč

Stavební zákon 
s komentářem pro praxi
Jiří Plos

Kniha je určena širokému okruhu 

uživatelů. Obsahuje stručně komen-

tované úplné znění stavebního zá-

kona a jeho prováděcích vyhlášek, 

vyvlastňovacího zákona, zákona 

o bezpečnosti zdraví a práce na sta-

veništi a jeho prováděcích předpisů, 

zákona o výkonu povolání a vnitřních 

řádů, správního řádu a souhrnný pře-

hled široké škály právních předpisů 

uspořádaný do ucelených bloků sou-

visejících právních předpisů.

Součástí publikace jsou rovněž sché-

mata, vzory podání, vzory rozhodnutí 

a smluv sloužící investorské, profesní 

a správní praxi pro orientaci v uve-

dených právních předpisech a jejich 

aplikací. Schémata se týkají zejména 

základní struktury stavebního zákona 

a správního řádu, územního pláno-

vání, projektování staveb, územního 

řízení a souhlasu, stavebního řízení 

a ohlášení stavby, přehledu dotče-

ných správních orgánů a schémata 

struktury zakázek a vzorů smluv.

Součástí publikace je rovněž CD-ROM 

s úplným nejaktuálnějším zněním 

řady právních předpisů tvořících širší 

právní zázemí stavebního zákona, 

a to na úseky výstavby, ústavních zá-

kladů a obecné správy, péče o veřejné 

zdraví, péče o přírodní složky životního 

prostředí, péče o kulturní dědictví, 

předpisů týkajících se poskytování 

informací a ochrany dat, předpisů 

k infrastruktuře dopravní a technické, 

normalizace a bezpečnosti práce a ko-

nečně též řady předpisů soukromo-

právních. / 800 stran + CD, 790 Kč

U příležitosti zářijového stavebního veletrhu For Arch 2013 

představujeme dva tituly související s touto problematikou. První 

se zabývá systémy úspor energie v kontextu s právě aktuálním 

dotačním programem Zelená úsporám. Druhá je dlouho očeká-

vaným uceleným souborem zákonů a vyhlášek souvisejících se 

stavebním zákonem. GRADA poskytne na svém stánku výrazné 

slevy knih.

SKUTEČNĚ 
„RETRO“ TABLET
„Na rozdíl od dřívějších verzí tato sku-

tečně fyzicky vyťukává na dotekovou 

klávesnici tabletu příslušné písmeno 

po stisknutí klávesy”, oznamuje cha-

rakteristika představující na webu ori-

ginální dokovací stanici pro iPad s ná-

zvem Typescreen. I když jde o jeden 

z (velmi hodnověrně vypadajících) 

aprílových žertíků, v dnešním světě 

není nic nemožné a možná, že tento 

gadget pro milovníky retro záležitostí 

časem skutečně inspiruje nějakého 

výrobce. Zájemci by se určitě našli. 

ODOLNÁ CESTOVNÍ SKLÁDACÍ PUŠKA
I když působí dojmem dětské sta-

vebnice, je novinka renomované 

americké zbrojovky Henry – sklá-

dací puška U.S. Survival AR-7 – 

produktem zcela jiné kategorie. 

Nejde o žádnou hračku, ale o sku-

tečnou poloautomatickou zbraň 

kalibru 22LR pokračující ve sto-

pách legendární „henryovky“. 

Je deklarována jako snadno přeno-

sitelná a velmi kompaktní. Ve slože-

ném stavu, kdy jsou veškeré části 

uloženy v duté plastové pažbě, 

která zároveň tvoří vodovzdorné 

a nárazuvzdorné pouzdro, měří 

na délku jen 16,5“ a lehce se vejde 

do batohu. Zbraň je  vysoce přesná 

a účinná a odolná vůči nepříznivým 

podmínkám i v drsném prostředí 

(ochranu proti vlhkosti a korozi 

zajišťuje teflonový povlak). Její 

montáž nevyžaduje žádné nástroje 

a je záležitostí doslova několika 

sekund. Podle výrobce je skládací 

puška oblíbená u pilotů létajících 

do divočiny, amatérských lovců 

i sportovních střelců a vyznavačů 

dobrodružné turistiky. 
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Izraelské bohatství
V provincii Beeršebi byly objeveny velké zdroje 

naftového plynu. Z tohoto důvodu se tam vy-

buduje plynovod směřující k břehům Mrtvého 

moře, kde leží závody na výrobu draslíku, a také 

na jih země do tepelných elektráren, jako laciný 

zdroj tepla. 

Spojování fólií ultrazvukem
V zahraničí byl zkonstruován ultrazvukový 

stroj ke svařování svitků hliníkových fólií 

v obalové technice. Spojování fólií se děje 

válečkem vibrujícím rychlostí 50 000 kmitů 

za vteřinu. 

Nejnovější Saturn
Sovětským konstruktérům se povedlo vytvořit 

již mnoho dobrých motocyklů. Ale nejnovějším 

z nich je cestovní IŽ – 231, který dostal jméno 

Saturn. Motocykl pohání jednoválcový motor 

s obsahem 250 ccm a výkonem 14 k. Na 100 km 

jízdy spotřebuje jen 3,5 l pohonných hmot 

a jeho největší rychlost byla 105 km/hod. 

Rádiový přístroj na ruku
Stejně jako hodinky lze nosit na ruce stanici UKV, 

zkonstruovanou sovětským inženýrem Kupria-

novičem. Váha zařízení je pouze 70 g a dokáže 

pracovat na vzdálenost 600 až 800 metrů. Vysílač 

je postaven na dvou polovodičových triodách. 

Jeho výhodou je, že stačí otočit vypínačem a vy-

sílač pracuje jako přijímač. Tento inverzní radiový 

přístroj je napájen čtyřmi Ni - Cd akumulátory. 

Ekvatoriální zóna
Podle nejnovějších výzkumů není nejnižší tep-

lota vzduchu ve stratosféře nad póly, ale nad 

Marshallovými ostrovy, které leží v tzv. ekvato-

riální zóně. 

Věděli jste, že...
V SSSR existuje hora Cadza – Mumin, která je celá 

z kamenné soli. V její blízkosti je proto postaven 

solný závod, který zpracovává tento nerost na čistou 

kuchyňskou sůl. Roční produkce je téměř 20 000 

tun soli. 

Elektrovlak
Rižská vagónka vyvinula a vyzkoušela první pokus-

nou sérii elektrovlaku ER-7 na střídavý proud. Vlak se 

skládá z deseti vagónů, které disponují 1026 místy. 

Rychlost vlaku dosahovala 130 km za hodinu. 

T138
Kopřivnická automobilka Tatra připravuje výrobu 

nového nákladního vozu Tatra 138, který předčí 

všem známou „stojedenáctku“. Účinnější pérování 

vozu bude tvořeno zkrutnými torzními tyčemi. 

Kabina řidiče ze sklolaminátu bude vybavena velmi 

komfortně a počítá se s tím, že každý nový vůz bude 

mít automatickou převodovku. 

Termické vody
V Maďarsku vyvěrá za jediný den téměř 1000 miliónů 

litrů termických vod. Tato voda bude využita hlavně 

na vytápění sídlišť, ale použije se také v zemědělství 

k vytápění pařenišť a rychlíren ovoce a zeleniny. 

Mazadlo pro vysoké teploty
Pro teploty 450 ºC i více má nové mazadlo měkkou 

podstatu obvyklého mazacího tuku, avšak při pou-

žití v motoru se mění v tuhou látku. Skládá se ze tří 

složek: z jemnozrnného grafitu, syntetického pro-

středku a z organického zahušťovadla. Syntetický 

prostředek při vysokých teplotách shoří a zanechá 

měkký grafitový film. 

Škrabka brambor
Sovětské obchody uvedly do prodeje levnou 

škrabku brambor, kterou si může pořídit každá 

domácnost. Škrabka, která je vyrobena z plastických 

hmot, je poháněna vodou přímo z vodovodu tla-

kem 1,5 až 2 atm. Konstrukčně je škrabka obdobná 

jako ostatní, jen s malými zvláštnostmi. S pomocí 

hadičky, která se spínacím šroubem upevňuje na 

libovolný vodní kohout, se přivádí proud vody na 

lopatky turbíny v nižší části škrabky. Otáčením se 

přivádí do pohybu kotouč s drsným povrchem. Na 

obvodu je drsný válec. Voda postupuje do prostoru 

s bramborami. Nečistoty a slupky odtékají mimo 

turbínku. Za tři až čtyři minuty se oškrábe dávka 

přes ½ kg. 

Skládací stůl
Pro úsporu místa v obytných prostorech navrhl 

zahraniční architekt výklopný jídelní stůl v normální 

velikosti pro 7 až 8 osob. Nepoužívá-li se, je uložen 

svisle v úzké skříni oddělené od ostatního nábytku 

nebo vestavěné například v příborníku. Při skládání 

se deska vysune vzhůru po vodítkách ve skříni za-

věšenou částí napřed, takže leštěný povrch desky je 

vně. Podpěry se složí uvnitř skříně podél vztyčené 

desky. Souprava je doplněna dalším párem podpěr, 

které se připevní v případě, že se deska uvolní ze 

závěsů a stolu se použije jako samostatné součásti 

nábytku. 

Výroba vodního díla
Celá stavební výroba na vodním díle potřebuje 

rychlé dodávky strojního zařízení  turbín a generá-

torů, proto bylo vyvoláno vyjednávání pro urychlení 

dodávek těchto zařízení se společností ČKD-Blansko 

a ostatními zúčastněnými podniky. Na snímku je 

pohled na montážní práce spirály a komory oběž-

ného kola. 
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Pravidla sudoku jsou prostá: 

stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 

byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 

TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstu-
penku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek 
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

6 1 9 3

4 3 8

8 9 3 6

9 8

6 4 8 9 3

4 7

6 3 1 4

9 4 5

5 4 1 7

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 08/2013:

2 4 8 7 5 6 1 9 3

9 3 5 8 2 1 6 4 7

6 7 1 4 3 9 2 5 8

3 5 6 2 9 7 8 1 4

8 2 4 3 1 5 9 7 6

1 9 7 6 4 8 5 3 2

7 6 9 1 8 4 3 2 5

5 8 2 9 7 3 4 6 1

4 1 3 5 6 2 7 8 9

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Simona Machová, Český Brod
Ivana Jeřábková, Tábor
Oldřich Jablonský, Praha

Vzácný technický 
dokument
V Národní galerii v Praze je vysta-

ven technický dokument světo-

vého významu. Jde o obraz ni-

zozemského malíře Herri Met de 

Bles nazvaný Krajina se železnou 

hutí a podepsaný značkou sýčka. 

Bles, předchůdce Petra Brueghela 

staršího, se narodil kolem 1480 

a zemřel kolem 1550. Obraz byl 

podrobněji vročen a určen bada-

telem z oboru starého železářství 

J. W. Gillesem. Jde o odpich vysoké 

pece a vážení housky surového že-

leza v alpských železárnách kolem 

r. 1525. Je pravděpodobné, že se 

Gillesovi podařilo bližší určení 

obrazu podle životopisu Blesova, 

který se nejspíše z pobytu v Itálii 

vracel přes rakouské alpské země 

do Nizozemí.

Obraz sám je úchvatný. Pod mohut-

nou fantasticky pojatou horskou 

scenérií, zámkem a městečkem, se 

dole na obraze rozvíjí z pravé strany 

na levou těžba rud, práce u vysoké 

pece, výroba kujného železa a oce-

lového nářadí. Na obraze překvapuje 

dynamika lidské práce. Horníci pra-

cují v dolech, pecaři u vysoké pece, 

kujniči a kováři v hamrech. Takřka 

v pohybu je vidět vodní kola, palce 

i táhla na hřídelích ženoucí měchy 

a kladiva. 

Zobrazená pec není českou vyso-

kou pecí. Obrázky vysokých pecí 

v našich zemích se zachovaly jen 

z konce 18. století nebo z první po-

lovice 19. století. Obrázky starších 

pecí, ba ani jejich rozměry neznáme. 

Pece byly jistě malé a málo výkonné, 

jak nám ukazují materiálové bilance 

z 16. a 17. století. Abychom získali 

jasnější představu o našem žele-

zářství, potřebovali bychom obraz, 

rozměry nebo profil vysoké pece 

z uvedené doby. 

Ve vývojové řadě šachtových re-

dukčních pecí na území Českoslo-

venska se objevuje mezera mezi 

předhistorickou redukční pecí a vy-

sokou pecí 18. století, a tuto mezeru 

třeba vyplnit na základě konkrétního 

materiálu. Snímky znázorňují části obrazu Krajina se železnou hutí
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12.–22. 9. Frankfurt, Německo: IAA 

COMMERCIAL VEHICLES – mezi-

národní autosalon užitkových vozidel. 

Pořádá/info: VDA (Verband der Auto-

mobilindustrie e.V.), tel.: +49 (0) 69 97 

507 0, fax: +49 (69) 97 507 261, e-mail: 

email@iaa.de, www.vda.de

16.–21. 9. Hannover, Německo: EMO 

HANNOVER – světový veletrh ob-

rábění a nástrojů. Pořádá: Deutsche 

Messe AG Hannover, tel.: +49 (0)511 

89 0, fax: +49 (0)511 89 32626, e-mail: 

info@messe.de, www.messe.de, info: 

Ing. Eva Václavíková, tel.: +420 220 

510 057, 220 517 837, e-mail: info@

hf-czechrepublic.com 

16.–21. 9. Essen, Německo: SCHWEI-

SSEN & SCHNEIDEN – světový ve-

letrh sváření a dělení materiálů, sva-

řovací techniky a povrchových úprav. 

Pořádá/info: Messe Essen GmbH, tel.: 

+49 (0) 201 724 40, fax: +49 (0)201 724 

4248, e-mail: info@messe-essen.de, 

www.messe-essen.de

17.–21. 9. Praha, výstaviště PVA Le-

tňany: FOR ARCH – mezinárodní 

stavební veletrh, FOR WASTE – ve-

letrh nakládání s odpady, recyklace, 

čištění a ekologie. Pořádá/info: ABF 

a.s., tel.: 225 291 121, e-mail: info@

abf.cz. www.abf.cz 

24.–26. 9. Kielce, Polsko: CONTROL-

-TECH – mezinárodní veletrh měři-

cích technologií a nedestruktivního 

testování. Pořádá/info: Targi Kielce, 

tel.: +48 41 365 12 22, fax: +48 41 

345 62 61, e-mail: biuro@targikielce.

pl, www.targikielce.pl

24.–27. 9. Moskva, Rusko: ITFM 

– INDUSTRIAL TRADE FAIR 

MOSCOW – mezinárodní průmyslový 

veletrh (průmyslová automatizace, 

hydraulika, pohony a technologie). 

Pořádá/info: ITE LLC MOSCOW, tel.: +7 

(495) 935 7350, fax: +7 (495) 935 7351, 

e-mail: helga@ite-expo.ru, www.ite-

-expo.ru/en 

30. 9.–4. 10. Paříž, Francie: 

EU PVSEC – evropská konference 

a výstava zaměřená na fotovoltaiku 

a solární energii a související tech-

nologie, průmysl a aplikace. Pořádá/

info: WIP – Renewable Energies, tel.: 

+49 89 720 12 735, fax: +49 89 720 

12 791, e-mail: wip@wip-munich.de, 

www.wip-munich.de 

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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Objednávka zvýhodněného ročního předplatného
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Zvýhodněné roční předplatné činí 300 Kč.

Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,
 e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.cz

ZAUJAL VÁS OBSAH ČASOPISU?
Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhod-

něných podmínek? Tuto možnost mají i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslat na 

adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz. 

Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail. 

Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatitele

ze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %

slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma. 

I na Slovensku

 SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) 
pokračujeme a každý měsíc jsou vylosování tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami. 

PRO ZÁŘIJOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Jan Švehlík, Židlochovice; Radka Holeková, Praha; Martin Patík, Praha

Ceny do soutěže – voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české naklada-
telství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně přináší na český 

trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného i hobby zaměření 
z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací renomovaných 
zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích i zahraničních 
autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technic-
kých, vědních a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih 
nakladatelství GRADA dle vlastního výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce 
nakladatelství najdete na www.grada.cz.



CHIARAVALLI CZ s.r.o
nabízí na českém trhu širokou škálu výrobků pro stavbu strojů, 
především dílů pro přenos kroutícího momentu.

Z centrálního skladu ve Velkém Meziříčí je možno dodat:

• převodovky, elektropřevodovky
• řetězová kola a disky
• válečkové řetězy
• ozubená kola a ozubené hřebeny
• kuželová soukolí
• řemenice pro klínové a ozubené řemeny
• řemeny
• spojky, svěrná a upínací pouzdra

• ložisková tělesa litinová

Kromě katalogových dílů je možno dodávat i díly pro série, 
vyráběné na přání zákazníka dle jeho technické dokumentace. 

PŘEVODOVKY • ELEKTROPŘEVODOVKY • ŘETĚZOVÉ PŘEVODY • ŘEMENOVÉ PŘEVODY • SVĚRNÁ POUZDRA

CHIARAVALLI CZ s.r.o. - Průmyslová 2083, 594 01  Velké Meziříčí, Tel.: +420 566 502 030
Fax: +420 566 502 040, GSM: +420 603 711 711, w w w . c h i a r a v a l l i . c z

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

55. mezinárodní  
strojírenský 
veletrh

MSV 2013

7.–11. 10. 2013
Brno  –  Výstav iš tě

Měřicí, řídicí, automatizační  
a regulační technika

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Mezinárodní dopravní veletrh
8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans
Brno – Výstaviště, pavilon G2

na MSV Brno nás najdete 

v pavilonu F, stánek č. 105




