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Bez HELIOSu
nejsou koláče
„Nasazení výroby systému HELIOS Green nám
umožnilo přesnou alokaci skutečných nákladů.
Můžeme tak reagovat na změny a optimalizovat
výrobní náklady nebo zprůchodnit úzká místa.“

Ing. Petr Zika
Ekonomický ředitel - KORDÁRNA Plus a.s.

Děti se vrátily z prázdnin, manažeři z dovolených v exotických destinacích, strojírenský veletrh už
zase klepe na dveře – další rok je za námi, a začíná tradiční podzimní veletržní sezóna. To to uteklo...
Na první pohled vše vypadá skvěle – statistiky se předhánějí v optimistických výhledech, průmysl
běží jak chrt na dostihové dráze, naše ekonomika roste nejrychleji v Evropě (o 4,4 %), jsme opět první
na světě ve spotřebě piva, podle posledních údajů připadá u nás jednou auto na dva obyvatele
(nebo půl auta na průměrného občana, jak se to vezme), tak na co si stěžujeme? Statisticky vzato
se máme jak vepříci v žitě. Ale to nám nestačí.
A už se zase vesele ženeme za chimérou trvale udržitelného rozvoje, aniž bychom se za těch pár
let, kdy se tento úžasný pojem rozlezl snad všude, zamysleli, jaký je to vlastně protimluv a už svou
podstatou nesmysl. Nemám tušení, který geniální mozek přišel na to, že rozvoj (v kategoriích uvažování našeho komerčně materialistického světa míněno růst) může být udržitelný a navíc ještě
trvalý. Až na věky věků.
Naše paměť se poměrně rychle otřepala z toho, jaké to bylo ještě před pár lety, kdy se také zdálo, že
všechno běží skvěle, a ten úžasný ekonomický rozmach bude pokračovat pořád dál a dál, vlastně
až donekonečna. Až přišel rok 2008 (což je před sedmi lety, to bychom si snad ještě mohli pamatovat, víme?) – a bum! Sen o kontinuální prosperitě se sesypal jako domeček z karet a přišlo tvrdé
vystřízlivění z bezbřehého naivního optimismu – neboli, jak praví znalci, pád na ústa. A tak mám
dojem, že něco podobného už tu bylo asi i v letech 1973, 1929 a tak nějak. Jenže lidstvo se ne a ne
z neustále se opakující historie poučit a pořád sní o té skvělé kontinuálně vzkvétající budoucnosti
– tentokráte pod praporem trvale udržitelného rozvoje.
Paradoxní je, že náš úžasný budoucí plně automatizovaný svět 5.0 by zřejmě něco jako trvalý
standard fungování světa v rozumné míře možná i zvádl. Přinejmenším po technické stránce je
na to už svým způsobem zaděláno: máme auta, co se řídí sama, automatické výrobní linky, které
dokážou prakticky nonstop, bez zásahu člověka, chrlit nové zboží – ty krásné produkty, z nichž jsme
u vytržení... roboti nám vyluxují, posečou trávník, zasejí, zavlaží pole a v příhodný čas sklidí, podojí
kravičky a zapakují mléko do úhledných tetrapakových krabic... Vše je krásně vzájemně propojeno,
synchronizováno a řízeno z cloudu, jak to má být.
Jenže ani zmíněná technika, na kterou se nyní upínáme, oslněni jejími možnostmi, není tak jednoznačně pozitivní záležitost, jak by se mohlo z úžasných prezentací technologických vizionářů zdát.
Samočinná auta, která dbají na bezpečnost a unavený řidič si místo kroucení volantem může dát
zatím kafe nebo šlofíka, jsou sice příjemná vize, ale jen do momentu, než si uvědomíme, že takovéto
vozidlo je už vlastně počítač na kolech, s připojením k internetu, ze kterého sosá potřebná provozní
data. A jak to vypadá s bezpečností počítačů v síti si nedělejme iluze. Hackeři, kteří se úspěšně nabourali
do palubních systémů letadel či dokázali převzít kontrolu nad ještě ani ne robotickým, jen moderní
elektronikou vybaveným vozidlem, už ukázali, že propojená budoucnost může mít i své stinné, rizikové stránky. To samé ovšem platí třeba i o výrobní lince v podobě nyní propagovaného průmyslu
4.0, plné zařízení vzájemně komunikujících prostřednictvím internetu věcí, pěkně přicloudované,
jak je dnes zvykem – opět k tomu nebezpečnému internetu. A vlastně ani nemusí být – stačí jedno
infikované USB, na kterém si operátor přenáší data či model do 3D tiskárny a problém je na cestě.
Nebo opravdu věříte, že Stuxnet byl poslední digitální metlou kybernetické éry?
Problémem jsou, jako obvykle, lidé se svými choutkami mít a vyrábět stále víc a víc, a to pokud
možno hned nebo nejpozději hned potom. Takže se stále víc začínáme podobat křečkům v kleci,
zběsile uhánějícím ve svém bubínku vpřed k cíli, který nikdy nedostihnou. Tím samozřejmě nechci
říci, že teď bychom se všichni měli sebrat a jít meditovat do tibetského kláštera a vyrovnat řád věcí
podle pravidel feng-shui – zatím stále někdo musí pracovat a zajišťovat chod toho našeho světa
aktuální verze. I když by pro mnohé bylo asi překvapením, jak relativně málo stačí k celkem přijatelnému životu i bez rozličných vymožeností, kterými jsme se dokázali postupně obklopit, jestliže
už ovšem nevykazujete fatální závislost na Facebooku a neustálém připojení. Kteréžto civilizační
trable si navíc sami aktivně pěstujeme.
Měl jsem spíše na mysli, že by se občas neškodilo zamyslet, až budete zase vyplňovat excelové plánovací tabulky a tvořit grafy předpokládaného vývoje, zda jsou věci skutečně takové, jak se nám tyto
pečlivě připravené prezentační listy a statistiky snaží vsugerovat. A ne jim jen slepě věřit a pokoušet
se realitu přizpůsobovat tak, aby pokud možno vycházela podle nich.



Josef Vališka, šéfredaktor
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Na sloveNsko míří další
automobilka: Jaguar
Britská automobilka Jaguar Land
Rover (JLR) podepsala se slovenskou vládou předběžnou dohodu
o postavení nového závodu na
Slovensku. Finální rozhodnutí
učiní JLR ještě letos.
Továrna, jejíž konečná kapacita má
dosáhnout až 300 000 vozů ročně, by
měla stát v Nitře. Slovenský premiér
Robert Fico podpis memoranda označil
za milník k získání obří
investice pro Slovensko, nicméně uvedl, že
obě strany ještě čeká
„mnoho těžkých a náročných jednání“. Dalšími kandidáty na výstavbu nového závodu
JLR byly ČR, Polsko,
Maďarsko a Turecko,
ve finálním výběru zůstaly Polsko a Slovensko,
které nakonec zvítězilo

díky dobré infrastruktuře a výkonnému
dodávkovému řetězci (vozidla na Slovensku montují už tři automobilky –
VW, Kia Motors, PSA Peugeot Citroën)
a zřejmě i štědré investiční pobídce
v objemu 400 mil. eur. Detaily o plánované investici nebyly zveřejněny, podle
listu Sme by automobilka mohla na Slovensku investovat kolem 1,4 mld. eur
(zhruba 38 mld. Kč). ■

Česko se vrací Na mapu výrobců
moderNích dopravNích letadel
V návaznosti na „roll out“ prototypu turbovrtulového letounu
L 410 NG, v polovině července na
firemním letišti Aircraft Industries
v Kunovicích, se 29. 7. uskutečnil
i první vzlet tohoto prototypu.
Tímto prvním vzletem byla oficiálně
zahájena série certifikačních letových zkoušek. Byly ověřeny základní
letové vlastnosti a výkony letounu,
správné funkce systému ovládání
letounu, správné funkce pohonné
jednotky a palivové soustavy letounu a základní funkce avionických
a navigačních systémů.
Letoun L 410 NG (New Generation)
je zásadně inovovaným modelem
stávající verze populárního letounu
L 410 UVP–E20, kterou firma sériově
vyrábí v současné době. Mezi zásadní vylepšení patří vyšší zatížení

(stroj unese zhruba o 400 kg více
nákladu), dvojnásobné zvětšení
předního zavazadlového prostoru,
větší dolet (až 2500 km) a vytrvalost (až 10 h) díky téměř dvojnásobnému objemu nových integrálních
palivových nádrží, které jsou součástí nově konstruovaného křídla.
Pohánět ho budou nové motory
GE H85 vybavené i novým reduktorem, který umožní snížení hluku.
L 410 NG nabídne vyšší cestovní
rychlosti (až 417 km.h–1 TAS) a bude
mít modernizovanou pilotní kabinu
i prostor pro cestující, odpovídající
prostředí letounů vyšší kategorie.
Zahájení sériové výroby L 410 NG
po dokončení certifikačních zkoušek se plánuje v roce 2017 a v Kunovicích by mělo ročně vzniknout
až 30 ks těchto strojů. ■
Nové české letadlo má za sebou
první testovací let
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novinky z domova a ze světa
do vesmíru se bude moci létat levněji
Americký Národní úřad pro letec
tví a kosmonautiku (NASA) si ne
chal vypracovat odbornou studii,
z níž vyplývají významná pozi
tivní zjištění pro budoucnost.
K nejzajímavějším patří, že ná
klady na opětovné přistání na Mě
síci mohou být za současných
podmínek až desetinásobně nižší,
než NASA původně odhadovala.
Astronauti by se tak na povrch Měsíce mohli vrátit již za necelých 10 let
– možná už během pěti až sedmi
let. Zatímco dřívější odhady vyčíslily
náklady na další přistání na Měsíci
na 100 mld. dolarů (téměř 2,5 bilionu Kč), podle nových propočtů by
se tato suma dala v současnosti, díky
spolupráci s firmami ze soukromého
sektoru, zredukovat až na desetinu (!)

původně předpokládané částky. „Tak
významné snížení finanční náročnosti
všechno mění,“ uvedl Mark Hopkins,
šéf výkonného výboru Národní vesmírné společnosti (NSS), jež studii zpracovala. NASA tedy může začít uvažovat
reálněji i o nových ambiciózních projektech, považovaných dříve za příliš
nákladné, a tudíž pravděpodobně stěží

ve které bude pokračovat v obdobné
výrobě jako předchozí nájemce, což
mu umožnilo zahájit výrobu v rekordně
krátké době. Číňané si letos v Plzni
pronajali 10 000 m2 výrobních ploch,
které příští rok plánují rozšířit o dalších
5000 m2. Jak uvedl obchodní ředitel
CTP Jaroslav Kaizr, státem vlastněná
Hisense je jedním z největších čínských
výrobců spotřebního zboží, který chce
tímto krokem výrazněji vstoupit na
evropský trh, a Plzeň se tak pro firmu
stává vstupní branou pro další expanzi

Škoda transPortation kouPila
Finského konkurenta

září 2015
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Canon
restruktu
ralizuje
marketing

Za rozvoj marketingových aktivit pro síť obchodních partnerů společnosti Canon
je nově zodpovědná Aneta Sitárová, která od 1. července nastoupila na pozici Trade Marketing
Manager, kde nahradila odcházející Hanu Kubánkovou. Aneta
Sitárová přišla do Canonu v říjnu
2010 na pozici Corporate & Marketing Communication Professional.

Ke klíčovým zákazníkům patří
hlavně státní finské železnice (VR
Limited), pro které firma dodala
dvoupatrové tlakotěsné vagony
určené pro rychlost až 200 km.h–1
a helsinský dopravní podnik

na evropském kontinentě. Jde také
o jednu z největších čínských investic
v oblasti technologií v Česku.
V Plzni, kde vyrábí elektroniku i japonský Panasonic, tak vzniká další
významné evropské centrum výroby televizorů, kam asijští výrobci
převádějí svou produkci i z dalších
lokalit. Plzeňská továrna Panasonicu
přebírá část výroby a pracovníků ze
zrušené továrny v Krompachách na
východním Slovensku, Hisense zase
v Plzni obnovuje svou evropskou
výrobu, kterou v roce 2009 opustil
v Maďarsku v důsledku nepříznivé
hospodářské situace. ■

s nímž má TransTech rámcovou
smlouvu na dodávky stoprocentně
nízkopodlažních tramvají s plně
otočnými podvozky.
Akvizice má Škodě pomoci k tendrům
ve Skandinávii a dosažení dlouhodobého záměru, kterým je upevnit postavení především v západní Evropě.
Dalším přínosem akvizice je podle
viceprezidenta pro obchod Zdeňka
MajeraMajera
know–how finské
společnosti v oblasti výroby kolejových vozidel pro
náročné klimatické podmínky
a také výroby vysokorychlostních
a tlakotěsných
vozů. ■

Výkonným ředitelem České asociace pojišťoven
(ČAP) je od letošního srpna Jan Matoušek, který
v čele této významné lobbistické
organizace nahradil jejího dlouholetého výkonného ředitele Tomáše
Síkoru. Jan Matoušek působil jako
vrchní ředitel kabinetu ministra
průmyslu a obchodu, generální
sekretář Italsko–české obchodní
a průmyslové komory, jako rada
Velvyslanectví ČR v Římě a od roku
2008 zastával funkci náměstka
výkonného ředitele v České bankovní asociaci.

Nový šéf
společnosti
Nissan Sales
CEE
Jmenováním
od 1. září se ujal Antoine Barthes
nové funkce generálního ředitele
společnosti Nissan Sales Central
& Eastern Europe (NSCEE), která
pod sebou sdružuje trhy Polska,
Maďarska, ČR a Slovenska. Antoine
Barthes přichází z centrály Nissan
Europe ve švýcarském Rolle, kde
zastával funkci ředitele produktového marketingu a měl na starosti
kompletní modelovou řadu vozů
Nissan a Datsun v celé Evropě.

Třebíčskou
PBS řídí nový
generál
V tradiční třebíčské
strojírně PBS Industry došlo od 1. července ke změně na postu generálního ředitele. Společnost nově
řídí Ing. Jiří Koukola, který doposud
▲

Skupina Škoda Transportation
koupila od finské investiční spo
lečnosti Pritech Oy majoritní kon
trolní podíl ve firmě TransTech,
jediném finském výrobci želez
ničních a městských kolejových
vozidel.
Jde o první škodováckou akvizici na
západním trhu. Finský podnik, jehož
hlavními produkty jsou dvoupodlažní
elektrické vagony, tramvaje a strojírenské
výrobky, má roční obrat přes 2,5 mld. Kč
a zaměstnává přibližně 500 lidí. Jeho
hlavní výrobní program tvoří dvoupodlažní elektrické vagony, tzv. Push–Pull
soupravy a tramvaje, ale také např. vozy
pro přepravu osobních aut.

Firmy a lidé

Výměna
v ČAP

Plzeň se stává metroPolí výrobců
televizí
V plzeňském průmyslovém parku
developerské společnosti CTP
zahájila provoz nová evropská
továrna čínského výrobce obra
zovek a další elektroniky Hisense.
Koncern s tržbami kolem 15 mld.
dolarů, který je kromě výroby televizí
aktivní rovněž na trhu se smartphony
a s domácí elektronikou obecně (chytré
telefony a tablety však nedodává na
všechny trhy), vytvoří v západních Čechách kolem stovky pracovních míst.
Nastěhoval se do již vybudované haly,

realizovatelné. Např. pro vybudování
základny na Měsíci v průběhu 10 let
by podle nových projekcí mělo stačit
získat 40 mld. dolarů, což je právě desetinásobek aktuálního ročního rozpočtu
NASA a nižší náklady na vesmírné lety
by rovněž měly závažné důsledky pro
průzkum a výpravy do dalších částí
vesmíru, např. usnadnit cestu na Mars,
pro kterou by mohl jako palivo posloužit vodík získaný z Měsíce. ■
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novinky z domova a ze světa
zastával pozici obchodního ředitele.
Před příchodem do PBS pracoval ve Vítkovice Power Engineering, součástí
strojírenského holdingu Vítkovice.

Výměna v SGEF
Na pozici regionálního
obchodního ředitele
Société Générale Equipment Finance, trojky českého leasingového trhu,
nastoupil od června Libor Košíček. Do jeho
působnosti patří region West. Odcházející
obchodní ředitel SGEF pro tento region,
Mikuláš Přibyl, přešel do Komerční banky.

DB Schenker
zvolil nového
předsedu
Novým předsedou
představenstva akciové
společnosti Schenker
AG je od 1. září Jochen Thewes, zkušený manažer s více než 20letou praxi,
který je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti logistiky a přepravy.
Do funkce jej jmenovala dozorčí rada
společnosti. Před příchodem do DB
Schenker zastával několik seniorních
manažerských postů v rámci logistické
skupiny Kuehne + Nagel.

Jmenování
v TÜV SÜD
Mezinárodní certifikační
a inspekční společnost
TÜV SÜD jmenovala nového ředitele klastru ČR
– Slovensko – Polsko. Stal se jím dosavadní generální ředitel TÜV SÜD Czech
Oleg Spružina. Největší českou certifikační a inspekční společnost TÜV SÜD
Czech vede od června 2009, předtím
dva roky působil na pozici generálního
ředitele TÜV SÜD Auto CZ. S převzetím
odpovědnosti za středoevropský klastr
byl od 1. července 2015 jmenován rovněž jednatelem TÜV SÜD Slovakia.

Volvo ČR vede češka
Od července vystřídala dosavadního
generálního ředitele
společnosti Volvo Car
CR, Franka Versaevela,
který přechází na působiště v Turecku, Šárka Heyna Fuchsová.
Po řadě let řízení českého zastoupení
Volva zahraničními manažery se vedení ujímá Češka. Šárka Heyna Fuchsová pracuje v zastoupení značky již
16 let od roku 1999, kdy do tehdejší
firmy Volvo Auto Czech nastoupila jako
marketingová manažerka. ■
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O registr vOzidel se pOstará O2
Dosavadního provozovatele problematického registru vozidel,
firmu ICZ, která nahradila dřívějšího provozovatele registru,
firmu ATS Telcom, od září vystřídá
společnost O2, která uspěla v tendru ministerstva dopravy ČR
na další tříletý provoz registru.
Registr vozidel opakovaně zkolaboval v létě 2012 a poté se řadu

měsíců potýkal s problémy a byl
pomalý, takže ministerstvo vypsalo
novou soutěž, v níž zakázku získala
v konkurenci další šestice uchazečů
společnost O2, jejíž cena zhruba
40 mil. Kč za celé tříleté období
představuje výraznou úsporu proti
očekávaným cenám (odhady úřad
kalkulovaly na základě ceny, kterou
platí dosud s náklady na provoz

egypt zprOvOznil rOzšířený
suezský prúplav
I když nejde o vyloženě převratné technické dílo, jakým je
např. Panamský průplav či jeho
připravovaná konkurence v Nikaragui, má rozšíření a prohloubení Suezského kanálu
zásadní význam pro světovou
ekonomiku.
Více než 150letý Suez je po své
zásadní modernizaci od srpna letošního roku širší, ale co je podstatné, jeho nová podoba umožňuje v klíčové části průplavu díky
vybudování další paralelní plavební
trasy v podobě 35 km nového kanálu i obousměrný provoz, což
značně zrychlí dobu, za kterou mohou lodě kanálem proplout z dří-

vějších 18 na 11 hodin. Umožní se
tak téměř zdvojnásobení propustné
kapacity průplavu z dosavadních
50 na až 97 lodí denně a také se

registru ve výši až 140 mil. Kč).
Součástí smlouvy má být i vylepšení
systému a zajištění školení úředníků
k snazšímu přechodu na nové
funkce, které bude registr mít.
Operátor O2 už nyní s elektronickými
registry dopravního resortu pracuje
a zajišťuje pro ně datový přenos.
Námitku současného provozovatele
proti výsledku řízení Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) zamítl. ■

zkrátí čekací doba lodí z nynějších
11 na 3 hodiny. Dosavadní první kanál bude po otevření nového modernizován, rozšířen a prohlouben
na 37 m. Nové možnosti nabídnou
rovněž budované průmyslové zóny
na březích průplavu. ■

Od srpna už Suez funguje ve stálém obousměrném provozu

Češi budOu těžit uran v MOngOlsku

přičemž uran hodlá firma nabídnout
nejprve ČEZ, a až v případě, že jej
nekoupí český energetický koncern,
nabídne ho na komoditní burzu.
Cena uranu vzrostla od loňského léta
o 27 %, a stal se tak nejvýnosnější
komoditou. Kromě zvýšeného zájmu
o jádro ze strany velkých asijských
ekonomik ji zvedly i plány některých
vlád na zvýšení strategických zásob
této suroviny. ■

Česká firma Uranium Industry Mines za 20 mil. dolarů a k získání
získala od mongolské vlády těžebních práv přispěly vedle letité
těžební licenci a může začít příští zkušenosti Česka v oboru i reputace
rok v Mongolsku dobývat uran. českého státního podniku Diamo
V souboji o ložisko v hodnotě a jeho zkušenosti s rekultivací uranokolem půl miliardy dolarů vých dolů po ukončení těžby.
zvítězila po tříletém snažení v ČR má podle smlouvy, o níž
tvrdé konkurenci, která informoval deník E15, přednostní
zahrnovala i mezinárodní právo na nákup vytěžené suroviny,
giganty jako Rosatom, Arevu nebo
čínskou CNC.
Přípravné práce začnou
příští rok na jaře a důl
s životností 15 let by
měl za současných
tržních podmínek
vydělat kolem čtvrt
miliardy dolarů. Jak
uvedl šéf Uranium Industry Milan Klečka,
dohodě předcházel
nákup průzkumných
licencí od kanadské Mongolsko není jen vlastí Čingischána, zemí jurt, pastevců a skvělých jezdců, ale i významnou
těžební firmy Denison světovou zásobárnou nerostného bohatství

/
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technické tržiště

MPO PřiPravuje fOnd na POMOc startuPůM
Malé začínající podniky získávají v ČR peníze na svůj vznik a rozvoj stále velmi obtížně. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce napomáhat rozvoji nových firem a připravuje platformu, která má
mladým podnikatelům, kteří mají ambice prosadit se na zahraničních trzích a do budoucna mohou
přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR zvýšením její orientace na výzkum, vývoj a inovace,
přinést snazší přístup ke kapitálu.
„Startupy jsou pro českou ekonomiku velmi důležité.
Mají potenciál v budoucnu generovat zisk a vytvářet
nová pracovní místa, jsou důležitým motivačním
prvkem pro studenty a absolventy. Jejich podpora
je proto nezbytná, chceme-li zvýšit budoucí konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Zakládání startupů ale není v Česku stále jednoduché
a kromě počátečního nápadu a kvalitního týmu vyžaduje zejména v případě náročných inovativních řešení
i velkou počáteční investici, kterou je pro začínající
podnikatele problematické získat. Ti se dosud proto
museli spoléhat hlavně na vlastní zdroje nebo na tzv.
3F (Family, Friends & Fools) – rodinu, přátele a „blázny“.
Vyplynulo to z dotazníkového šetření MPO, kterého se
zúčastnilo na celkem 64 malých firem, z nichž většina
působí v Praze a Středočeském a Jihomoravském kraji.
Z průzkumu vyplynulo, že své investice muselo limitovat celých 70 % oslovených podnikatelů, jejichž investice v prvních letech od založení firmy nepřekročily
5 mil. Kč. Důvodem je zejména velmi omezený přístup
podniků v počátečních fázích k externím zdrojům
financování. Jednoznačně převládají vlastní zdroje
(46 %), dalších více než 22 % firem získalo prostředky
od rodiny, přátel a známých, jen v malé míře je poskytli tzv. business angels čili individuální investoři
(9 %) a banky (7 %). Trh rizikového kapitálu, který je
v ČR velmi málo rozvinutý, se na základě výsledků
průzkumu ukázal jako nefunkční (tyto fondy označil

jako zdroj financování pouze jeden respondent).
Začínající firmy tak volí strategii odložit investice
na pozdější dobu, kdy budou pro ně dostupnější
zejména bankovní úvěry – preferují tak pozvolný
rozjezd svého podnikání pouze z vlastních prostředků.
Na základě výsledků průzkumu začalo MPO připravovat platformu pro koncepční financování začínajících
podnikatelů – Národní inovační fond (NIF). Bude financován z velké části z evropských strukturálních
fondů (OP PIK), další prostředky dodají soukromí
investoři prostřednictvím fondů rizikového kapitálu
nebo podílu v jednotlivých investicích. NIF chce využít
zahraniční zkušenosti s financováním inovativních
firem pomocí rizikového kapitálu a jeho hlavní vizí
je aktivizace domácího trhu s rizikovým kapitálem,
zajištění know-how a posílení povědomí o tomto
způsobu financování. Cílem je též zvýšit atraktivitu
ČR pro zahraniční fondy, které mohou přinést nejen kapitál, ale i potřebné podnikatelské know-how
a globální kontakty. V tomto ohledu je také důležitá
podpora startupů prostřednictvím poradenských
služeb zajišťovaných agenturou CzechInvest.
Materiál MPO k Národnímu inovačnímu fondu je
nyní ve fázi meziresortního připomínkového řízení.
Nastiňuje základní koncepci, po jeho schválení vládou budou pokračovat další konzultace v rámci
inovačního ekosystému v ČR, s Evropskou komisí,
Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. ■

nejbližší akce exportního vzdělávání czechtrade
21. září, Praha: Chyby v praxi zahraničního
obchodu
Na semináři se dozvíte nejčastější chyby v celém průběhu obchodního případu, a to zejména
v úvodní vzájemné korespondenci; v tendru/
/objednávce; v koncepci nabídky; při stanovení
ceny produktu/služby; v komunikaci emailové,
telefonické i osobní; v prezentaci firmy při jednání/na veletrhu; v kontraktu a při stanovení
jeho podmínek nebo platebních podmínkách.
/ Cena: 1000 Kč
7. října, Praha: Efektivní využívání nástrojů
E-COMMERCE platforem pro exportéry
Díky poznatkům a praktickým ukázkám získáte
zkušenosti, které vám pomohou optimálně nastavit
procesy a využívání B2B platforem. Díky tomu dokážete snížit náklady spojené s obchodováním na
zahraničních trzích. Svým obchodním partnerům
nabídnete komfortnější služby a v neposlední řadě
také minimalizujete problémy spojené s vymáháním pohledávek po splatnosti. Součástí semináře
budou také reálné příklady a ukázky úspěšných
exportních e-shopových řešení. / Cena: 1000 Kč
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15. října, Praha: Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ
MÉDIA pro váš business na maximum!
Využijte individuálních konzultací tohoto semináře ke zvýšení svého úspěchu! Úspěch se měří
v kvalitě a nadšení fanoušků! Co stojí za úspěchem
sociálních sítí? Je to bublina nebo revoluce? Sociální média jako prostor pro osobnější fungování
značek. / Cena: 2200 Kč
20. října, Praha: Naučte se jednat se svým KOREJSKÝM a JAPONSKÝM obchodním partnerem
Během jednodenního semináře se budeme zabývat japonskou a korejskou kulturou na pracovišti
a s tím související otázkou, jak budovat a udržet
korektní pracovní vztahy s asijskými obchodními
partnery a kolegy. Na konkrétních příkladech
z byznysu vysvětlíme, jak vzájemně efektivně komunikovat a čeho se vyvarovat. Součástí programu
bude i méně známá etiketa pro společenské příležitosti. / Cena: 2200 Kč ■
Podrobné informace o seminářích naleznete
na www.exportnivzdelavani.cz
nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci/

s czechtrade máte
exportní příležitosti
na dosah
V uplynulých týdnech navázala kancelář
CzechTrade v Londýně kontakt s japonskou
strojírenskou skupinou IHI. Jde o významnou
společnost s globální prezencí s celkovým
počtem cca 28 000 zaměstnanců. Jejich zájmy sahají od těžkého strojírenství po energetiku včetně jádra, aerospace, automotive,
offshore, stavebnictví a kosmický průmysl.
V Evropě jsou od šedesátých let, působí
v mnoha zemích včetně Německa, ale jejich hlavní kancelář se nachází ve Spojeném
království – a co je klíčové, ta zajišťuje také
sourcing. Jedná se o velkou šanci proniknout
do obrovské skupiny. České firmy mohou
aktuálně reagovat na 13 konkrétních poptávek skupiny IHI, které jsou umístěny na webu
Businessinfo.cz a jsou zpracovávány centrálou
v Praze. Podklady od českých zájemců budou
následně osobně projednány s IHI zahraničním
zastoupením CzechTrade v Londýně.
CzechTrade od července publikoval dalších
59 zahraničních poptávek, ke kterým aktuálně hledá výrobce. Jde především o obory
strojírenství, slévárenství, kovárenství, obrábění aj., rovněž k nalezení na portálu Businessinfo.cz. Pro zjednodušení ve vyhledávání
je exportérům k dispozici bezplatná služba
CzechTrade denně, která zajišťuje denní
e-mailovou rozesílku relevantních příležitostí
dle klientem přednastaveného filtru.
V současné době CzechTrade připravuje
seznam strojírenských veletrhů na rok 2016
formou společných stánků. Exportérům
bude již v brzké době umožněno hlásit se
na subdodavatelské veletrhy, z nichž je třeba
zmínit SUBCON ve Velké Británii, ESEF v Nizozemsku, Elmia Subcontractor ve Švédsku,
z veletrhů v Rusku pak např. Metalloobrabotka, Svarka v Permu, Ruský průmyslník aj.
Veškeré veletrhy jsou průběžně publikovány
do kalendáře akcí na webu CzechTrade.
Aktuálně vrcholí přípravy na prezentaci českých
firem pod společným stánkem na veletrhu
Advanced Engineering ve Velké Británii, který
se uskuteční v listopadu. Koná se každoročně
a pod jednou střechou nabízí prestižní expozici
zaměřenou na automotive, letecký průmysl
a průmysl zpracování kovů. Británie zůstává
světovým dodavatelem špičkové strojírenské
výroby. Spojte se s konzultantem z oboru strojírenství a buďte v obraze o všech příležitostech.

Podrobné informace o všech službách
agentury CzechTrade najdete
na www.czechtrade.cz.

7

interview

Očima SST: češTí VýrObci
Obráběcích STrOjů Si
uVědOmují nuTnOST inOVací
Blížící se závěr roku tradičně připomíná i podzimní MSV Brno. Jedná se o stěžejní událost domácí průmyslové sféry, jíž dominuje právě strojírenství a je zpravidla i příležitostí k hodnocení
dosavadních výsledků, kterých během aktuálního roku daný obor dosáhl. MSV se pravidelně
stává platformou odrážející vývojové trendy českého strojírenství. A to je i téma, o kterém jsme
diskutovali s Ing. Oldřichem Paclíkem, ředitelem Svazu strojírenské technologie, sdružením
které reprezentuje klíčové strojírenské firmy působící (nejen) na českém trhu.
Jak si stojí český strojírenský průmysl, respektive výrobci obráběcích strojů, v současné
době? Daří se jim?
V roce 2014 dosáhl český průmysl obráběcích a tvářecích strojů velmi dobrých výsledků. Oproti roku 2013
se podařilo navýšit produkci o cca 4 % na 556 mil. eur
a export o cca 5 % na 595 mil. eur. V kontextu nastupujících omezujících podmínek exportu do Ruské federace
je to, myslím, velmi dobrý výsledek. V letošním roce
se očekává nárůst o dalších cca 5 %. Dá se tedy říci, že
českým výrobcům obráběcích a tvářecích strojů se daří.

Co pozice českých výrobců oproti evropské
a světové konkurenci? Československo bývalo
tradiční strojírenskou velmocí, ale má světu
ještě dnes také co nabídnout?
V absolutním porovnání objemů produkce nemůže
země naší velikosti konkurovat těm největším producentům, jakými jsou Čína, Německo, Japonsko
nebo Jižní Korea. V porovnání per capita je však
naše pozice velmi dobrá. Ve spotřebě obráběcích
strojů na hlavu jsme na 4. místě v Evropské unii a na
6. místě ve světě. V produkci jsme na 5., respektive

8. místě. To naprosto jasně vypovídá o významu
strojírenského průmyslu pro českou ekonomiku
i o velmi dobré pozici oboru obráběcích a tvářecích strojů ve světové konkurenci. Z pohledu
technické úrovně jsou naše stroje plně srovnatelné s konkurencí. Jejich technologické uplatnění
je typické u menších subdodavatelských firem.
Některé speciální stroje se uplatňují i v high-tech
linkách, například ve zbrojním a v automobilovém
průmyslu.
Po částečném, ale poměrně podstatném výpadku ruského trhu (kde měli čeští dodavatelé
řadu projektů) v důsledku ukrajinské krize
a oslabení rublu, vyzvala vláda firmy k zvýšenému úsilí přesměrovat aktivity výrazněji
do jiných teritorií. Daří se hledat nové trhy
a pronikat na ně a je vůbec ještě v současném
silně konkurenčním globalizovaném prostředí
šance nalézt nové příležitosti?
V roce 2014 ještě naštěstí nedošlo k zásadnímu propadu exportu do Ruské federace. Ten se očekává až
při vyhodnocení roku 2015. Díky konjunktuře v USA
i v Evropě, včetně domácího trhu, se naštěstí zatím
daří tento vliv kompenzovat. Představa, že je možné
v krátké době získat nějaké nové trhy, je ale dosti naivní.
Spolehlivější cestou je podle mého názoru zintenzivnění inovačních aktivit a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti výrobků i služeb, a tím získávání větších
tržních podílů na stávajících trzích. Kvalitnější výrobky
lze pak snáze uplatnit i na případných nových trzích.
Podstatnými podmínkami úspěchu jsou
tedy inovace a vývoj. Jak jsou na tom české
firmy z tohoto pohledu? Spoléhají spíše na
své vlastní síly, nebo pokračuje i spolupráce
s dalšími subjekty, univerzitami, designéry
apod., která se v uplynulých letech uplatnila
u některých projektů?
Většina našich výrobců si plně uvědomuje význam
trvalého výzkumu a vývoje a disponuje vlastními
konstrukčními a vývojovými kapacitami. Při řešení
speciálních úloh samozřejmě spolupracují s výzkumnými pracovišti, jako je například VCSVTT
(RCMT) při Fakultě strojní Českého vysokého učení
technického v Praze. Vlastní vývoj, sledování konkurence a nových trendů v oboru jsou dle mého
názoru základními aktivitami firmy pro budoucnost
ve snaze po udržení konkurenceschopnosti.

Ing. Oldřich Paclík, CSc., patří k předním českým autoritám v oboru obráběcích strojů. Řadu let
působil v Kovosvitu MAS na pozicích technického a obchodního ředitele, od roku 2005 na čas působil
ve společnosti TOS Čelákovice jako obchodní ředitel. Před zvolením do funkce ředitele SST pracoval
pro Kovosvit MAS a od 1. června 2014 zastává funkci ředitele Svazu strojírenské technologie.
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V červnu oslavilo 15. výročí svého vzniku
právě vámi zmiňované Výzkumné centrum pro
strojírenskou výrobní techniku a technologii
(RCMT), které se může pochlubit řadou zajímavých řešení. Jaké jsou jeho perspektivy dnes?
VCSVTT (RCMT) při Fakultě strojní ČVUT v Praze
je v současnosti největší výzkumnou a vývojovou
kapacitou v České republice v oboru obráběcích
a tvářecích strojů, která se významně podílí na vývoji a výzkumu v tomto oboru. Za tuto současnou
pozici vděčíme prozíravosti a elánu lidí, kteří obhájili
ideu jeho založení, prosadili vznik a zajistili další
rozvoj tohoto pracoviště. Mám na mysli především
prof. Houšu, Ing. Smolíka, Ing. Koláře další. Díky současné odborné kapacitě i materiálnímu vybavení
je rozsah spolupráce s výrobními podniky velmi
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interview
široký a kooperace s tímto pracovištěm je pro řadu
podniků nenahraditelná.
Český strojírenský průmysl je silně navázán
na německé sousedy. Tamní strojaři hlásí optimistická čísla, krize je podle všeho už překonána. Platí to i o českém průmyslu? Jsou
patrné rostoucí počty zakázek?
Český automobilový průmysl loni dosáhl rekordních
výsledků, a pokud vím, příznivý vývoj pokračuje. To
má pozitivní vliv na další strojírenské obory, včetně
oboru obráběcích a tvářecích strojů. Zde je však velká
konkurence zejména ze strany německých výrobců
obráběcích strojů a nástrojů, kteří se na automobilový
průmysl více orientují a jsou německými zákazníky
ze sféry automobilového průmyslu upřednostňováni.
Náš export do Německa je stále na prvním místě
a tato tendence bude rozhodně pokračovat. Pro úroveň našeho strojírenství je tato vazba velkou výhodou.
Letošní rok byl Svazem průmyslu a dopravy
České republiky vyhlášen Rokem průmyslu
a technického vzdělávání. Jeho větší část už je
za námi. Lze na základě pololetních poznatků
hodnotit, zda kampaň v něčem pomohla? Zaznamenali jste nějaké změny?
Určitě se o této problematice více diskutuje
a zvyšuje se všeobecné povědomí o významu
průmyslu a perspektivě pracovní kariéry ve strojírenství. Napomáhá tomu i současná konjunktura
v průmyslu. SST například ve spolupráci s firmou

Ing. Oldřich Paclík na Valném shromáždění Evropské
asociace výrobců obráběcích strojů CECIMO
v Bordeaux

EXPONEX uspořádal letos již 2. ročník Strojírenského fóra, kde byla tato problematika široce
diskutována na vysoké odborné i společenské
úrovni. Tradičně se v této problematice SST angažuje formou organizování soutěže studentů
technických škol a učilišť v programování CNC
obráběcích strojů na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně. Formou speciálního projektu
podporujeme rovněž výuku mechatroniky na
vybraných středních technických školách. Na
konkrétní změny je asi ještě příliš brzy. Je to nepochybně běh na dlouhou trať.

Tradiční bolest a letitý problém českých strojařů, a nejen jich, ale i průmyslu obecně, je
nedostatek kvalifikovaných lidí na potřebných
místech a snaha vychovat novou kvalitní generaci mladých techniků. Nastal nějaký posun
k lepšímu, nebo je situace stejná jako dříve?
Tento problém se navíc netýká jen České republiky, ale prakticky všech tradičních evropských
průmyslových zemí a také USA. Myslím, že po létech blahobytu a aktivit orientovaných na osobní
spotřebu bude muset přijít nové období zaměřené
na tvořivost a posílení role průmyslu. Souvisí to
také se zhoršující se bezpečnostní situací ve světě.
Věřím ve schopnosti vyspělého světa a myslím si,
že průmyslová kariéra bude postupně pro mladé
lidi mnohem přitažlivější, než tomu bylo doposud.
S čím se chystají čeští výrobci obráběcích
strojů na letošní MSV Brno a EMO Milano,
dvě hlavní nadcházející veletržní události
podzimní sezóny?
EMO dnes již není jen přehlídkou novinek a prototypů. Je to také významná komerční událost. Při
dvouletém cyklu není pro většinu výrobců možné
představovat stále nové produkty. Hlavní novinky
si naši vystavovatelé proto samozřejmě chystají na
EMO, ale nezapomínají ani na domácí trh a prakticky
všichni se zúčastňují i MSV v Brně. Výběr konkrétních exponátů a jejich technické parametry si ale
jednotliví vystavovatelé pochopitelně nechávají až
na období těsně před zahájením výstav. ■

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv
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ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE,
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE
I NOVÉ KONTAKTY  TO JE MSV
Již za několik dní, přesněji 14. září, se otevřou brány brněnského výstaviště, aby přivítaly první
návštěvníky jedné z nejvýznamnějších akcí ve střední Evropě – 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Nejde jen o pavilony plné expozic, ale také o speciální projekty věnované
např. budoucnosti průmyslových technologií a desítky doprovodných konferencí a seminářů.
V expozicích 1500 vystavujících domácích i zahraničních firem budou k vidění především nejmodernější technologie a novinky průmyslové výroby.
Součástí veletrhu bude také rozsáhlý odborný doprovodný program, v němž se účastníci seznámí
s vizemi průmyslové výroby a novými možnostmi
spolupráce s partnery ze vzdálených zemí nebo
s technickými univerzitami a dokonce i s nabídkou
volných pracovních míst.

Průmysl 4.0 – automatizovaný
a integrovaný
Podle shody odborníků nastává s nastupující masivní automatizací, robotizací a digitalizací změna
stávajících výrobních, ale také logistických a obchodních procesů, která v nejbližších 20 letech
výrazně zefektivní průmyslovou výrobu. Někde tato
proměna již probíhá nebo má svoji konkrétní vizi,
jak bude možno vidět na MSV, jehož hlavním tématem pro letošní ročník byl vyhlášen Průmysl 4.0.
Tematická expozice „Průmysl 4.0 – Digitální
továrna“ je příležitostí pro významné průmyslové
a IT firmy, které chtějí představit svoji vizi a přínos k digitalizaci průmyslových procesů. Výstava
v pavilonu A1 volně naváže na již osvědčenou
výstavu 3D Printing technologií a projekt
Transfer technologií a inovací, který poskytuje
prostor k prezentaci technických vysokých škol,
jejich výzkumných projektů a nabídek ke spolupráci
s komerčními subjekty.
Hlavním partnerem tématu Průmysl 4.0 je Česko-německá obchodní a průmyslová komora, která
pod názvem „Fórum Průmysl 4.0“ připravuje
konferenční program za účasti významných
odborníků z ČR i zahraničí (16. září v Kongresové
hale Holiday Inn).
O den dříve, tj. 15. září, se na výstavišti sejdou zájemci o využití 3D technologií na konferenci „3D
tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“. V tento den rovněž proběhne tradiční konference „Vize v automatizaci“, která zviditelňuje
roli měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky
napříč všemi obory.
Budoucnost průmyslových procesů opět představí
v pavilonu Z atraktivní projekt Packaging Live.
Díky spolupráci dodavatelů vyspělých technologií
balení, značení, identifikaci čárových kódů, paletizaci atd. bude několikrát denně předvedena
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v živém provozu vzorová balicí linka s odborným
komentářem.

Speciální host – čínská provincie
Hebei
Na letošním MSV se výrazně projeví rostoucí zájem
o spolupráci s vyspělými ekonomikami východní
Asie. Jako speciální host se v pavilonu Z (Hebei
Pavillion) představí čínská provincie Hebei.
Oblast na severovýchodě Číny patří k tradičně
ekonomicky nejrozvinutějším. Provincie se 73 mil.
obyvateli se díky HDP ve výši 479 mld. USD zařadila
na šesté místo v Číně. K tradičním průmyslovým
odvětvím patří těžba uhlí, železa a zpracování
ropy. Rozvíjí se také textilní průmysl, stavebnictví,
chemický průmysl, energetika a potravinářský
průmysl. Je také významným transportním a logistickým centrem.
Další východoasijskou zemí, která přiblíží svou nabídku spolupráce, je průmyslová Korea. V úterý
(15. září) se uskuteční konference na téma „Exportní
a podnikatelské příležitosti v Korejské republice“. Pořadatelem je Hospodářská komora ČR.
Zajímavé příležitosti letos přiveze také Japonsko.
Vůbec poprvé se na MSV uskuteční tzv. veletrh
naruby – Reverse Exhibition, kde vystavovatelé
neprezentují svoji produkci, ale naopak výrobky,
které potřebují dodávat. Výstavní akce proběhne
16. září a jejím pořadatelem je japonská vládní agentura JETRO (Japan External TRade Organization) ve
spolupráci s Veletrhy Brno a agenturou CzechInvest.
Celkem 15 japonských firem zde vystaví vzorky
součástí, komponentů a materiálů, které hodlají
nakupovat od lokálních výrobců. Agentura JETRO
touto cestou podporuje úsilí japonských firem
najít lokální dodavatele a snaží se přispět k rozvoji
vzájemných obchodních vztahů mezi Japonskem
a ČR, potažmo Evropou.

Obchodní příležitosti na dosah ruky
Možností navázat nové kontakty bude v rámci
doprovodného programu ještě mnohem více. Již
v prvních dvou dnech veletrhu proběhne tradiční
B2B kontaktní platforma Kontakt-Kontrakt, která
slouží účastníkům z různých zemí k systematickému vyhledávání nových dodavatelů, zákazníků
a obchodních partnerů.
Chystá se také několik zajímavých akcí na podporu

exportu do různých teritorií. Agentura CzechTrade
pořádá v úterý tradiční CzechTrade Meeting
Point, dále seminář na téma „Clo a DPH v mezinárodním obchodě“ a Konferenci Thajsko, Indie. Ve
středu se uskuteční Konference Afrika, Blízký východ
(JAR, Maroko, Egypt, Izrael, SAE) – exportní příležitosti. Nebudou chybět ani tradiční setkání pořádaná
Komorou pro hospodářské styky se SNS – Business
den Ruské federace a Business den Běloruska. EGAP
organizuje seminář Afrika – nové trhy a příležitosti
pro české exportéry a proběhne také Kulatý stůl
pro exportéry Svazu průmyslu a dopravy.
Řada mezinárodních obchodních příležitostí se
otevře také na výstavních stáncích, vždyť podíl
zahraničních vystavovatelů se na MSV v posledních
letech blíží polovině. Nejvíce jich tradičně přijíždí
z Německa, jehož spolkové země Bavorsko, Sasko,
Sasko – Anhaltsko, Durynsko a Hessensko navíc
opět připravují oficiální kolektivní expozice.
Stánky s oficiální podporou vlády, ministerstva nebo
agentury na podporu exportu dále otevřou Itálie,
Čína, Francie, Polsko, Slovensko a Rakousko.

Stálice i novinky doprovodného
programu
Stěžejní a mediálně nejsledovanější událostí letošního
MSV jistě bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy
ČR – tradiční setkání představitelů vlády a podnikatelské sféry, které proběhne již v úvodní den veletrhu. Tradicí se stal také JobFair MSV (17. září), který
je v současnosti největší soustředěnou nabídkou
pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice
a dalších příbuzných technických oborech v ČR.
Potřetí se připravuje Logistická konference EULOG (16. září) v prostoru pavilonu A2, kde se koná
veletrh Transport a Logistika. Nabídne dopolední
i odpolední program na téma „Distribuční proces
– aneb od výrobce k zákazníkovi“.
V souvislosti s premiérovým veletrhem technologií
pro ochranu životního prostředí ENVITECH se uskuteční několik nových doprovodných akcí environmentálního zaměření. Ve středu to bude konference
„Odpady 2015 a jak dál?“ věnovaná energetickému využívání odpadů a ve čtvrtek seminář na
téma „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“.
Kompletní doprovodný program lze nalézt na:
www.bvv.cz/msv. ■
/je/
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Schunk: máme to pevně
pod kontrolou
Veletrhy, výstavy, zákaznické dny apod. jsou pro firmy tradiční příležitostí pochlubit se posledními novinkami v nabídkovém portfoliu nebo představit oficiálně potenciálním zákazníkům
či odborné veřejnosti produkty právě uváděné na trh nebo k tomu připravované. Ani letošní
ročník MSV Brno samozřejmě není výjimkou, a společnost Schunk bude ve své expozici prezentovat hned několik takových zařízení. Co na jejím stánku letos uvidíme?
Značka, za jejíž tým už tři roky hraje v marketingové
kampani jako její oficiální ambasador německá
brankářská legenda Jens Lehmann, symbolizující mj.

precizní a pevné uchycení nástrojů stejně rychlé, razantní a spolehlivé jako to dokázal s míčem v dobách
své aktivní fotbalové kariéry, připravila novinek hned

Upínač pro SoUStrUžnicko-frézovací centra

několik. Kromě „standardního“ inovovaného sortimentu svých uchopovačů, upínačů a dalších prvků,
které vynesly původně malou rodinnou firmu, jež
odstartovala svou úspěšnou historii v poválečném Německu v garáži městečka Laufen am Neckar, až na post
světové jedničky v branži, je to mj. i pár zcela nových
produktů. Ty rozšíří sortiment značky na českém trhu.
K letošním novinkám v bílomodrém balení patří
zejména sklíčidla – např. upínač pro soustružnicko-frézovací centra, univerzální sklíčidlo pro
malé a střední výrobní dávky nebo patentovaný
rychlovýměnný systém sklíčidel ROTA umožňující
velmi rychlé operace se sklíčidly a jejich zajištění,
včetně silového rychlovýměnného sklíčidla pro
CNC soustruhy s krátkým zdvihem.

Při výrobě malých a středních dávek silové sklíčidlo zajistí, že stroj může být během krátké doby přestavěn na
jiné spektrum dílů. Na základě vysoké opakované přesnosti výměny čelistí až 0,02 mm lze jednou protočené
čelisti opakovaně používat. Velký průchozí otvor sklíčidla

a zepředu vyměnitelná pouzdra umožňují skutečně
univerzální použití. Sklíčidlo lze vybavit nastavitelným
dorazem nebo tryskami pro centrální přívod chladicí
kapaliny. Tím odpadá časově náročná úprava přímo
na sklíčidle. Tím, že je ROTA THW plus extrémně nízké,

zůstává ve stroji dostatek pracovního prostoru. Kvůli
zvýšení bezpečnosti obsluhy při výměně čelistí zajišťuje
integrovaný kuličkový mechanismus, že ovládací klíč
lze vyjmout teprve po správném spojení klínové tyče
se základní čelistí. Důmyslný mazací systém se speciální
povrchovou strukturou navíc zaručuje stálé a optimální
mazání všech důležitých vodicích ploch. Tímto způsobem jsou ztráty upínací síly prakticky vyloučené. ROTA
THW plus existuje ve velikostech od 165 do 1000 mm.
Ještě mnohostrannější je sklíčidlo ve verzi THW vario: To
může být osazené během dvou minut upínací kleštinou
nebo rozpínacím trnem. Vhodné trny jsou ve čtyřech
a kleštiny ve třech vyhovujících velikostech. ■

Razantní a přitom vysoce přesná výměna čelistí
s ROTA THW plus: Otevřít sklíčidlo a uvolnit obrobek...

...vyměnit čelisti uvolňovacím klíčem…

...upnout nový kus

Univerzální sklíčidlo pro malé a střední výrobní dávky

V kombinovaném soustružení, frézování a vrtání je velký potenciál efektivity za předpokladu,
že jsou upínače připravené na vysokou procesní rychlost, přesnost a flexibilitu moderních
víceoperačních univerzálních strojů. Právě takovým specialistou je silové sklíčidlo s klínovou
tyčí ROTA THW plus kompetentního lídra pro upínací techniku a uchopovací systémy SCHUNK.

Silové Sklíčidlo
Rychlovýměnné sklíčidlo pro soustruhy s krátkým zdvihem

Právě při soustružení malých a středních sérií se již za krátký čas vyplatí rychlovýměnná sklíčidla firmy SCHUNK. Po úspěchu silového sklíčidla s klínovou tyčí ROTA THW plus přenáší nyní
inovativní rodinná firma SCHUNK princip rychlé výměny čelistí i na CNC soustruhy vybavené
válci s krátkým zdvihem.
Bez nutnosti přestavby stroje může univerzálně
použitelné sklíčidlo ROTA NCX nahradit konvenční
sklíčidlo bez systému rychlé výměny čelistí v poměru
1 : 1. Minimalizuje přípravné a prodlužuje produktivní
hlavní časy. Během 60 vteřin je sklíčidlo přestrojeno
s opakovatelnou přesností výměny 0,02 mm. ROTA
NCX je vhodné jak pro dokončovací obrábění, tak
i pro vysokovýkonné objemové obrábění. Pro maximální bezpečnost obsluhy je sklíčidlo vybaveno
pojistkou čelistí a kontrolou přítomnosti čelistí. Kvůli
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individuálnímu systému základních čelistí je to zajímavé především pro ty uživatele, kteří ještě nepoužívají žádné sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi.
Jako upínací čelisti se používají všechny standardní
nástavbové čelisti s rozhraním pero-drážka. Univerzální sklíčidlo ROTA NCX je na trhu od začátku roku
2015 ve velikostech 165, 215, 260 a 315 s otvorem
od 53 do 106 mm, se zdvihem čelistí od 3 do 6,3 mm
a upínací silou od 55 do 155 kN. Může být použito
jak pro vnější, tak i pro vnitřní upínání. ■

Na CNC soustruzích s krátkým zdvihem zajišťuje univerzálně použitelné rychlovýměnné sklíčidlo ROTA
NCX vysokou produktivitu
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KOMPLETNÍ VÝMĚNA SKLÍČIDLA POD PĚT MINUT
Mnohostranně použitelný

Razantní výměnu sklíčidla pod 5 minut umožňuje patentovaný rychlovýměnný systém sklíčidel ROTA FSW firmy SCHUNK. Místo upevňovacích šroubů a adaptéru na tažnou trubku lze
ROTA SFW bezpečně uvolnit a uzamknout pomocí jediného upínacího šroubu.
Flexibilním adaptérem se tažná trubka sklíčidla
automaticky spojí se sklíčidlem a díky patentovanému flexibilnímu kuželu velmi přesně vystředí.
Patentovaný rychlý a silový zdvih zajišťuje enormní

zůstávají plně zachovány. Díky nízké výšce jsou
požadavky na prostor minimální. Se svým velkým
průchozím otvorem je ROTA FSW vhodný i pro
použití v moderních soustružnických centrech.
Stávající upínací zařízení lze s nízkými náklady
upravit pro tento systém a dále používat. Rychlovýměnný systém sklíčidel firmy SCHUNK je k dis-

Díky vysokým vtahovacím silám zajišťuje ROTA FSW
enormní tuhost

pozici ve třech velikostech pro průměry sklíčidel
od 215 do 260 mm, 315 až 400 mm a dále 400
až 630 mm. ■

STVOŘEN PRO LETECKÝ PRŮMYSL, VYUŽITELNÝ VŠUDE

Systém ROTA FSW umožňuje razantní výměnu
sklíčidla s výbornou opakovatelnou přesností

vtahovací síly, optimální čelní kontakt a maximální
tuhost spoje. Uzamknutí je tvarové a samosvorné.
Pro vyloučení chyb operátora je systém vybaven
ukazatelem stavu uzamčení.
Rychlovýměnným systémem firmy SCHUNK mohou být dovybaveny téměř všechny soustruhy.
Je vhodný jak pro manuální, tak i silová sklíčidla.
Jejich ovládací síla a maximální počet otáček

MSV 2015 BRNO
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pavilon F I stánek 015
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Ani Schunk samozřejmě nezaostává ve vývoji produktů určených pro výrobce v nových moderních
oborech, tradičních iniciátorech technologického
pokroku, jako je automobilový či letecký a kosmický průmysl, kde se ve stále větší míře uplatňují
pokročilé materiály nabízející konstruktérům nové
možnosti. Věc má ovšem háček: jejich přesné a dokonalé obrábění není zrovna z důvodů jejich často
extrémních vlastností úplně jednoduchou záležitostí. A právě tady se uplatní specializovaná řešení
určená právě pro aplikace z těchto oborů. Příkladem může být třeba TENDO Aviation, nejnovější
model známé produktové řady upínačů, určený
pro potřeby leteckého průmyslu, která Schunku
vysloužila díky sofistikovanému konstrukčnímu
řešení uznání profesionálů. Nicméně, i když byl
inspirován právě tímto odvětvím a vytvořen pro
něj, uplatnění najde i v široké škále aplikací v dalších oborech, zdůrazňuje výrobce. Primární využití
najde při výrobě turbínových lopatek pro letecké
motory, schránky, řídicích prvků, ale stejně dobře
se uplatní např. v sektoru automotive (turbod-

mychadla a jejich kryty, armatury, trysky čerpadel
pro vstřikovací systémy) nebo v kovoobrábění
(opracování titanových a niklových slitin apod.) či
výrobě pro medicínské aplikace… TENDO Aviation
je určen pro nástroje standardu Weldon (může
být použit jakýkoli nástroj tohoto typu), což nabízí
využití na široké řadě strojů, kde novinka zajistí díky
spolehlivému a stabilnímu uchycení maximální
nákladovou efektivitu výroby s minimem odpadu
materiálu a také eliminaci časových ztrát spojených
obvykle s modifikací pro uchycení nástroje. ■

Pozvánka MSV 2015
Oslavte
s námi

10 let

v České republice
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HALTER LoadAssistant: cEnově dosTupná
cnc RoboTická buňkA pRo mEnší séRiE
A pRo všEcHny cnc sTRojE
nyní k dispozici také v České republice
Misan s.r.o. z Lysé nad Labem podepsal dohodu o spolupráci s HALTER CNC Automation
– nizozemsko-německým specialistou v automatickém zakládání polotovarů a vykládání
obrobků z CNC strojů. České firmy mohou mít nyní také prospěch z Halter systémů, které jsou
světově uznávané jako nejvíce uživatelsky přátelské, kompaktní a flexibilní na trhu.

Ziskovost již při malých sériích
„Podmínky podnikání ve strojírenství se v poslední době výrazně změnily. Zákazníci se stali
naročnějšími. Očekávají nejen stále nižší a konkurenční ceny, ale také zvyšují své požadavky na

zajištění trvalé kvality při menších velikostech
dávek a vysokou flexibilitu v dodacích lhůtách.
Současně se dodavatelské společnosti musí vyrovnat s rostoucími náklady na pracovní sílu,
a také s všeobecným nedostatkem obsluh pro

Konečně správná CNC automatizace:
Univerzální robotická buňka pro nakládání
a vykládání dílů

CNC stroje. Pokud je mají, rádi by využívali své
kvalitní operátory pro kvalifikované práce, a nikoli
pro jednoduché opakující se úlohy. Pro Halter
je Misan s.r.o. silným technickým a obchodním
partnerem, který je dobře připravený dodávat,
instalovat a udržovat v provozu Halter LoadAssistant v České republice. Společnost má vynikající
pověst na českém trhu a má zkušenosti s prodejem, instalací a údržbou automatizovaných
pracovišť,“ řekl Wouter van Halteren, předseda
představenstva HALTER CNC Automation. Misan
s.r.o. si je jistý přínosem robotické buňky Halter
do svého programu. Ondřej Svoboda, jednatel
společnosti Misan, očekává úspěšnou spolupráci
s Halterem: „Víme, že český trh si žádá jednoduchou a cenově dostupnou CNC automatizaci.
Strojírenské společnosti jsou nuceny k udržení
zisku pracovat s vyšší produktivitou, s menším
počtem lidí a v kratším čase. Nicméně běžná
automatizační řešení jsou většinou složitá, drahá
a potýkají se s potížemi při přeseřizování menších sérií. Na podzim 2014 jsme měli příležitost
vidět HALTER v činnosti a dostali jsme podklady
o flexibilních automatizačních produktech. Byli
jsme mile překvapeni designem, funkčností, kompaktností a snadností nasazení HALTER LoadAssistantu. Je to kompaktní systém, který lze snadno
připojit prakticky k jakémukoliv novému nebo
staršímu CNC stroji. Je ideální pro malé a střední
série, může být ihned použit v jakékoliv obrobně
bez zkušeností s obsluhou robota. Dosud jsme
se s ničím podobným nesetkali. Ihned je zřejmé,
že systém byl vyvinut ve spolupráci s přímými
uživateli a nabízí velmi prosté řešení ve vztahu
k obsluze: je kompaktní, stroj zůstává plně přístupný, má dostatečnou kapacitu a je snadno
a rychle přestavitelný,“ pokračuje Ondřej Svoboda
a dodává: „Dokázaly se úspěšně v krátké době
prosadit v západní Evropě v oblasti automatizace
malých a středních sériích a jsem si jistý, že tomu
bude obdobně také v České republice. Máme již
horké poptávky na instalace prvních systémů
a těšíme se na představení HALTER LoadAssistant
českým strojírenským firmám a jeho přínosu
k navýšení efektu z podnikání.“

Zákazník na prvním místě
To co uživatelé hledají, je systém, který jednoduše
a spolehlivě pracuje bez dlouhých integračních
procesů. Vývoj HALTER LoadAssistant je výsledkem 30 let zkušeností ve strojírenském průmyslu a automatizaci a vykonává přesně to, co je
požadováno: automatizuje vaše malé a střední
série do CNC stroje a nevyžaduje přitom žádné
znalosti robotiky.

Jak to funguje
Systém má zásobníkový stůl, který se může
otáčet a je opatřen standardními rastrovanými
deskami, které pokrývají kompletní rozsah dílů
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s rozměry od 10 do 230 mm.
Na straně stroje nakládá
a vykládá díly z rastrované
desky 6osý robot Fanuc. Simultánně s tím mohou být
hotové díly vyjmuty na zadní
straně z rastru desky a nahrazeny novými polotovary
k obrobení. To poskytuje uživateli řadu důležitých výhod:
robot – a tím také i stroj –
může nerušeně pokračovat
v práci z rastru na straně
stroje a uživatel tak může
plně využít kapacitu stroje.
Druhou výhodou je to, že
obsluha může nerušeně připravit novou sérii na zadní
straně buňky, nezasahuje do
pracovního prostoru robota
ani stroje. Tato koncepce zaručuje, že robotická buňka nezabírá mnoho místa – zastavěná plocha je
1,7 x 1,4 m (při výšce 2,2 m) a bezpečnostní zóna zůstává rovněž kompaktní.
HALTER LoadAssistant se standardně dodává s univerzálními rastrovanými deskami,
které pokrývají kompletní rozsah polotovarů od 10 do 230 mm. Maximální výška
dílu je 250 mm. K ukotvení robota slouží tři (pevné) kotvy v podlaze vedle stroje.
Za pomoci paletového nebo vysokozdvižného vozíku může být robotická buňka
přemístěna snadno k jiným strojům.

TOX®-Výrobní systémy
lisy, nástroje, výrobní linky

TOX®-Kleště
ruční, robotické, stacionární

TOX®-Powerpackage
pneumaticko-hydraulické
pohony, síla 2 – 2000 kN

TOX®-ElectricDrive
síla až 700 kN

Krátká doba seřízení
Wouter van Halteren poznamenal, že automatizační řešení, jako je HALTER, je určeno
pro sériovou práci. Když se ho zeptáte na minimální velikost série, mluví o 30–40
dílcích. „Například, pokud máte 30 dílů s cyklem 1,5 minuty obrábění, pak to už stojí
za to. Ale pokud, například máte dělat jen 10 nebo méně dílů s velmi krátkým obráběcím cyklem, například 30 sekund, pak to vyrobíte efektněji bez použití robotické
buňky.“ Důvodem je, že celková doba přeseřízení z jedné série na druhou trvá, podle
Van Halterena typicky 5 minut.

Fastems
HALTER LoadAssistant byl vyvinut ve spolupráci s Fastems Group, která má
desítky let zkušeností v oblasti automatizace výroby. Fastems je světovým
lídrem v oblasti automatizace výroby. Instaloval již více než 1500 FMS systémů
(pružných výrobních systémů) a realizoval více než 350 portálů a 1600 robotických systémů po celém světě.
HALTER CNC Automation nabízí robota ve třech verzích: s maximální nosností 10,
20 nebo 35 kg. ■
Více informací na: www.misan.cz,
www.haltercncautomation.com
září 2015
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TOX®-Clinching
spojování plechů

TOX® PRESSOTECHNIK
GmbH & Co.KG
Riedstraße 4
D-88250 Weingarten
Tel. +49 751 5007-0
Fax +49 751 52391

www.tox-cz.com
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POKROČILÉ VÝDEJNÍ SYSTÉMY
PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY NA PRACOVIŠTÍCH
Průmyslové využití pokročilých skladovacích a výdejních systémů ve výrobním průmyslu
se traduje již více než 20 let. Zatímco tehdy si tento systém přisvojoval především průmysl
v USA, dnes je seriozně využíván v počtech desítek tisíc kusů po celém světě a počty kusů
díky benefitům nových systémů neustále rostou.
Průmyslové automatické vydavače nářadí a nástrojů,
jako je např. systém Matrix, přinášejí výhody jak
poskytovatelům nástrojů, tak i konečným uživatelům.
Prodejci mají maximální zájem vybavit své zákazníky
snadným a spolehlivým přístupem k jejich produktům a garantovat tak opakovaný nákup a získávat
další nárůsty prodeje. Správně strategicky umístěné
vydavače pomáhají stabilizovat odbyt a samotné
obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem.
Tím je více upevňována pozice proti konkurenci
dodávající zboží tradiční, méně komfortní metodou.
Pracovníci oddělení nákupů hledají garanci rychlé dostupnosti nástrojů a tím eliminaci nebezpečí zastavení
výroby z důvodu nedostupnosti potřebného nástroje
v provozu. Na druhou stranu vítají a oceňují průmyslové vydavače jako prostředek pro minimalizaci
a optimalizaci skladových zásob a zároveň pravidelné
automatické, jimi však kontrolované doplňování.
V posledních letech počty vydavačů v průmyslu
rostly exponenciální řadou. Investice do vybavení
provozů s vydavači se začíná vracet v období mezi
osmým až osmnáctým měsícem, kdy ekonomická
data vykazují rapidně vyšší produktivitu oproti provozům bez vydavačů.

Typy užívaných systémů výdejních automatů
jsou od jednodušších šroubových zařízení, konstruovaných pro jednoduché doplňování, až po
mnohem více sofistikované systémy poskytující
úplnou kontrolu nad stovkami skladovaných
položek v jediné výdejní jednotce. Takové systémy
jsou samozřejmě vybaveny výkonným softwarem
pro celkovou správu agendy. Jako např. Matrix
firmy ISCAR. Ten je nejvíce využíván zkušenými
středními a většími výrobci, kteří umějí ocenit inovativní funkce jak vlastní flexibility, tak i množství
možností reportů, které jiné jednodušší systémy
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neumožňují. Nejnovější zdokonalení funkcí softwaru přináší ještě
větší výhody uživatelům.
Nejnovější verze Matrix 5 vyráběné firmou CTMS (Comodity &
Tool Mangement Services)
dodávané a servisované firmou ISCAR
ČR užívají chytré logistické algoritmy pro
maximalizaci dostupnosti nástrojů a minimalizaci skladových zásob
a morálního zastarávání položek. V prostředí moderní výroby ale nelze snižovat
dostupnost nástrojů na riskantní mez. Proto je minimální zásoba průběžně dle aktuálních proměnných
hodnot (týdně nebo měsíčně) rekalkulována a stav
zásobenosti je aktualizován. Právě tak, aby nedošlo
k výpadkům výroby. Nástroje, jež mají hodnoty desítek
tisíc korun, jsou voleny z důvodů jejich výkonnosti
a možností nasazení vysokých řezných rychlostí.
Další významnou výhodou je hlídání rozsahu obráběných materiálů pro dané nástroje. Je to důležitá
podmínka životnosti nástroje. Pro každou materiálovou
skupinu je běžně definován rozsah řezných parametrů,
avšak je dobré vědět, zda opravdu daný nástroj je ten
nejvhodnější. Proto systém vyspecifikuje skupinu nástrojů, které jsou přímo doporučeny na daný materiál.
Výše výrobních nákladů na jeden kus je významným a pečlivě sledovaným ekonomickým parametrem. I tato funkce sledování nákladů je samozřejmě
běžnou součástí softwaru vydavačů Matrix-TM. Lze
nastavit sledování vývoje kusových nákladů, včetně
odchylek od stanovené linie v závislosti na různých
proměnlivých vlivech, jako je kolísání životnosti
nástroje mezi jednotlivými výrobními dávkami, na
způsobu chlazení nástroje a podobně.
Toolbox Matrix 5 – dokáže také analyzovat průběh výroby a spočítat náklady na výrobu položky,
čímž významně přispívá ke snížení výrobních nákladů. Dodáván je ve dvou velikostech: Maxi, větší
z obou provedení, disponující obrovskou kapacitou
a menší Mini, který je mimořádně kompaktní a lze
jej umístit na stůl či na speciální vozík (rozdělení
dle provedení: Maxi Touch, Maxi a Mini).
Příklady provedení buněk: Touch, nebo POD?
Oba modely, Maxi i Mini, jsou dostupné buď v primárním provedení s řídicí jednotkou a dotykovým displejem, nebo jako rozšiřující modul POD.
Všechny skříně je možné navzájem datově propojit
a libovolně tak zvyšovat skladovací kapacitu pod
jediným řídicím systémem.
Kompaktní verze Mini v porovnání s provedením
Maxi – počet zásuvek a buněk (tzv. binů) lze libovolně měnit. Tím je možné získat vždy požadova-

nou kapacitu. V současnosti lze
vybrat z 23 typů zásuvek pro
Maxi a 16 typů pro verzi Mini
nakonfigurovaných z 15 typů
buněk. Kapacita zásuvky může
být až 594 standardních krabiček
pro řezné destičky! Každá buňka
i celá zásuvka jsou dokonale zabezpečeny proti neoprávněnému
užití díky zámku Auto-Lock, který
automaticky uzavře každou buňku
při každém zasunutí zásuvek. Bezpečnostní systém dokáže omezit
vydání nástroje podle zadané skupiny oprávnění.
Software Matrix-TM: Velkou předností
systému je jeho snadná obsluha díky výkonnému
ovládacímu softwaru. K tomu využívá dva moduly.
Prvním je modul Touch s přehledným intuitivním
dotykovým displejem pro snadné vydávání, vracení
a administraci uložených položek s možností nastavení vlastního uživatelského prostředí a přístupem
pouze k povoleným úkonům či položkám na základě
volitelně přiřazeného oprávnění.
Modul Manage je rozsáhlou aplikací pro řízení
všech skladů nástrojů, a to nejen ve skříních Matrix,
ale i v neautomatických skladech. Lze ji jednoduše
nakonfigurovat tak, aby uživateli umožnila co nejrychleji najít a vybrat správný nástroj. Nástroje lze
vybírat např. i podle zakázky, pro kterou má být
nástroj použit, a tím sledovat náklady ke každé zakázce. Umožňuje kompletní podporu položek včetně
cen, skladového množství, technických informací
a historie použití. Tento modul zároveň spravuje
řadu standardních i uživatelských reportů, které lze
ukládat ve formátu MS Excel nebo PDF, nebo zasílat
e-mailem. Sofistikovaný plánovací modul zase zajistí,
aby potřebné položky byly objednány včas a byly
k dispozici vždy, kdykoliv jsou potřeba.
Více o regionálních zástupcích
ISCAR ČR s.r.o. na www.iscar.cz
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Nepřetržitý přístup k nástrojům
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a minimální
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Krize byla pro
ToS VarnSdorf
VyužiTou příležiToSTí
Občané Šluknovského výběžku se cítí opomíjenou částí nejenom Ústeckého kraje, ale i celé
České republiky. Přesto je to místo, které se může pochlubit příběhy úspěšných jedinců a firem. Konkrétním příkladem je strojírenská společnost TOS Varnsdorf, která prošla během
své více než stoleté historie řadou zásadních změn a dnes je významným zaměstnavatelem
regionu a úspěšnou exportní firmou. O cestě k úspěchu a dalších plánech jsme si povídali
s jejím finančním ředitelem Radkem Rozsypalem.
Při pohledu na Vaši společnost se mi zdá, že
jste z nedávné ekonomické krize vyšli posíleni.
Pravda je, že se nás krize citelně dotkla, asi jako
většiny výrobních firem nejenom v ČR, ale v celé
Evropě. Dnes je situace výrazně jiná. Naše zakázky
rostou, posílili jsme výzkum, zavádíme nové produkty a významně jsme rozšířili, nebo lépe řečeno,
obměnili a rozšířili exportní teritorium.
Konkurence v této oblasti je velmi silná. Navíc se
podmínky ve světě v posledních letech výrazně
změnily a sjednotily. Prakticky všichni umí dodat
to samé, bojuje se hodně cenou a doprovodnými
službami. Tomu jsme se museli přizpůsobit.
Můžete nám prozradit, jaká opatření jste ve
firmě během krizového období přijali?
Především jsme dramaticky přesměrovali naše exportní zaměření. Výrazně jsme se zaměřili na trhy
mimo EU, založili jsme dceřiné firmy k podpoře
prodeje ve vzdálených teritoriích, například v Rusku,
Indii, Číně nebo Americe.
Dále jsme rozšířili oddělení technické podpory
prodeje s cílem zajistit dodávky „na klíč“ a zavedli
program školení pracovníků našich zákazníků přímo
u nás ve firmě, aby uměli stroj ovládat a programovat již v době instalace nového stroje. Další oblastí

je zpracování katalogu náhradních dílů pro naše
zástupce, který umožňuje zjednodušení a urychlení
dodávek nových dílů pro opravované stroje.
V neposlední řadě pořádáme každoročně celosvětové setkání s našimi obchodními zástupci. Zde
probíráme jejich podněty a spolu s vedením firmy
se definuje strategie a hlavní cíle na následující rok.
Vraťme se ještě k exportu. Jaký podíl produkce
vyvážíte a kam nyní směřuje?
Podíl exportu společnosti TOS Varnsdorf je přibližně 80 %. Čtvrtina směřuje zejména do rusky
mluvících států a přibližně stejný podíl mají i státy
střední a východní Evropy. Na německy mluvící
státy připadá 12 % našeho exportu a Skandinávii
8 %. Dále vyvážíme například do Severní a Jižní
Ameriky nebo Číny.
Pro zajímavost, před krizí, tedy do roku 2009, tvořily
hlavní odbytiště našich strojů vyspělé státy západní
Evropy, kam směřovalo 80 % našeho exportu.
Zaznamenali jste po takto výrazném exportním přeorientování změny v požadavcích
klientů?
Došlo k výraznému odklonu od spíše vrtacích
technologií směrem k frézování, a to i skloněných

ploch. Zákazníci kladou velký důraz na univerzálnost strojů a minimalizaci vedlejších časů, kdy stroj
neobrábí. Proto mají naše stroje široký sortiment
příslušenství.
Zde bych chtěl uvést, že náš výrobní program sestává
ze tří skupin produktů. Jde zejména o stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a výkonné obrábění
dílců od pěti do 30 t. Dále jsou to velké deskové stroje
typu WRD pro nejtěžší technologické operace pro
obrobky do hmotnosti 130 t. Poslední produktovou
řadou jsou moderní obráběcí centra řady TOStec
a WHtec pro využívání nejmodernějších technologií
s progresivními moderními nástroji. Tato centra umožňují aplikaci automatické výměny nástrojů, obrobků
a integraci do automatických výrobních systémů.
Kde se s Vašimi stroji můžeme nejčastěji potkat?
Mezi hlavní aplikační segmenty našich strojů patří
energetika, kde se používají k výrobě částí větrných
elektráren, těles turbín, čerpadel a ventilů. Dále je to
těžební a stavební průmysl – rámy a komponenty
důlních a stavebních strojů a části pohonů – a dopravní průmysl, kde jde zejména o podvozky kolejových a silničních vozidel, části lodí, komponenty
dopravních letadel apod.
Pojďme se nyní přesunout do blízké budoucnosti. Jaké jsou Vaše aktuální plány?
V současnosti se naše firma zaměřuje zejména na
dvě oblasti, u kterých očekáváme, že budou mít
klíčový vliv na naši konkurenceschopnost v příštích
letech. V prvé řadě je to postupná kompletní obměna sortimentu produktů. Naší výrobkovou
strategií je univerzální sortiment strojů pro široké
uplatnění s minimálními náklady při výrobě a zeštíhlení sortimentu.
Druhou oblastí je změna fungování vnitřních procesů a zaměstnanců ve firmě. Zavádíme například
široký projekt vzdělávání středního managementu,
změny páteřního ERP systému pro řízení výroby
nebo inovace PLM systému od konstrukce po
ostatní části firmy.
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Plánujete Vaše stroje doplnit nějakými inovativními novinkami?
Chceme u našich strojů postupně zavádět například
mechatronický systém, který zvyšuje přesnost stroje
pomocí speciálního odměřování a upraveného
řídicího systému schopného v reálném čase kompenzovat svoje odchylky. Další aplikací je technologie laserového kalení kluzných ploch. To umožní
navařování speciálních materiálů. Vzniknou zcela
nové konstrukce, které dnešními konvenčními
metodami nejsou vůbec možné.
Všechny tyto novinky budou finančně náročné
a budou zřejmě vyžadovat externí zdroje.
S jakou bankou primárně spolupracujete?
Nechceme být závislí na jedné bance, a proto spolupracujeme s několika bankovními domy, ale nejdelší
spolupráci máme s Komerční bankou. S tou spolupracujeme prakticky od privatizace, tedy poměrně
dlouhou dobu. Využíváme celou řadu produktů
od úvěrů, záruk, akreditivů přes platební karty až
ke každodennímu platebnímu styku spojenému
s konverzemi jednotlivých měn.
Co u Vaší banky považujete za hlavní přínos?
Důležitá, pro nás jako firmu, je hlavně stabilita
a dlouhodobá konzistentnost při náhledu na spolupráci s naší společností. Oceňujeme vstřícnost
a erudovanost naší bankovní poradkyně z Komerční
banky Hany Přibylové.

Jakým způsobem získáváte nové zakázky?
Přibližně 80 % zakázek získáváme formou spolupráce s obchodními partnery, kterých máme po
celém světě zhruba 50. Naše vlastní obchodní oddělení pracuje jako jejich podpora.
Tito zástupci sami pracují na svém trhu za naší
marketingové podpory a přímo jednají se zákazníky.
V důležitých nebo složitých případech se jednání
účastní i vedení naší společnosti.
Se zástupci máme většinou dlouhodobé vztahy,
společně budujeme jejich místní obchodní zastoupení. Protože naše výrobky mají charakter investičního zboží, zákazníci pořádají různá výběrová řízení,
kde se specifikuje přesné provedení produktu, aby
mohla být vytvořena přesná nabídka dle požadavků
zákazníka.
Po uzavření smlouvy probíhá vývoj, výroba, montáž
a odzkoušení výrobku v naší firmě, poté je produkt
dopravován k zákazníkům, kde je opět sestaven,
odladěn a předán do užívání.
Pravidelně se účastníte strojírenského veletrhu v Brně. Co vám přináší a s jakou novinkou
letos přijdete?
Účast na tomto veletrhu je pro nás, stejně jako pro
každého českého výrobce obráběcích strojů, stále
nezbytná, především ze dvou důvodů. Prvním je
obchodní stránka účasti, protože na veletrhu se
projednávají běžící obchodní případy. Společnost
představuje návštěvníkům nejen novinky ve výrob-

ním programu, ale v podstatě všechny produkty
a nabízené služby. Druhou stránkou věci je společenský význam účasti, který má postupně větší
váhu. Jde o setkání s obchodními partnery.
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně budeme tradičně vystavovat, tentokrát ovšem nikoli hmotný exponát. Naším exponátem
bude 3D projekce – tzv. virtuální realita, kde budou
předváděny stroje WHN 13 CNC, WHtec 130, WRD
150 Q a WHR 13 Q.
Jak byste na závěr zhodnotil silné stránky
společnosti TOS Varnsdorf?
Vyzdvihnul bych zejména tradici této české
firmy, její spolehlivost, finanční stabilitu s jasnou
vlastnickou strukturou, zaměření na kompletní
technologická řešení, customizaci našich strojů
přesně dle požadavků zákazníků a jejich vysokou
kvalitu a dlouhodobé fungování. ■
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SAMOZŘEJMĚ,
OPĚT KOMUNIKACE!
Jedním z nejčastěji používaných výrazů dnešní doby je komunikace. Potřebujete vylepšit
výsledky, zdokonalit spolupráci, optimalizovat procesy ve firmě? – Posilte komunikaci. Tentokrát se však zaměříme na komunikaci ve smyslu toku dat v průmyslové výrobě, a to zejména
v její základní a nejnižší části – na úrovni jednotlivých komponentů na strojích a zařízeních.
Již před více než dvaceti lety se začaly v průmyslu hromadně využívat možnosti přenosu údajů
po průmyslových sítích. První generace komunikačních protokolů postupně vykrystalizovala do

tato technika začala prosazovat zejména na rozsáhlejších zařízeních.
Spolu se zdražováním materiálu a lidské práce na
straně jedné a zlevňováním elektroniky na straně

z běžného života a která nás všude obklopuje – sítě
Ethernet. Překážkou pro pouhé přenesení této techniky do průmyslové výroby však byla vždy absence
časové determinace – pokud se například při přenosu fotografie e-mailem začnou na obrazovce
vašeho počítače přesýpat hodiny, nic zvláštního
se neděje, síť je jen zatížená, a proto přenos trvá
déle. Pokud by se ale do řídicího systému nedostala
včas informace například o sepnutí čidla, stroj by
rozhodně nepracoval správně. Proto dnes mluvíme
o „průmyslovém Ethernetu“, který část dat přenáší
takřka v reálném čase. Taková oblast dat má vždy
v přenosech prioritu před jinými daty. Například
přenos informace o příčině zastavení motoru
(např. překročení teploty vinutí) může klidně trvat

Obr. 1: Ukázky komunikace prostřednictvím ventilového terminálu

Obr. 2: Úsporná a snadná redukce tlaku do válce

spolehlivého a přesného předávání především
jednotlivých bitů, které reprezentují vstupy a výstupy programovatelných automatů. Z toho plynou
vlastnosti takových sítí – poměrně malý objem
přenášených dat, přesná časová determinace,
přenosová rychlost a vzdálenost závislá na počtu
připojených zařízení. Přínos takové techniky je
především v úspoře kabeláže jak co do materiálových nároků, tak co do pracnosti. Logicky se

poněkud déle, stejně tak jako přenos mnoha jiných,
zejména diagnostických údajů.
Výsledkem jsou možnosti přenášet rozsáhlé balíky
dat a nepřijít přitom o rychlé předávání technologických informací.
Firma Festo vždy nabízí mnoho výrobků, které jsou
schopny komunikovat po aktuálních sítích. V současnosti jde zejména o Interbus, DeviceNet, Profibus DP, CANopen, CC-Link, Ethernet/IP, PROFINET,

druhé se průmyslové sítě začaly plošně šířit – i menší
zařízení může být doslova vyplněné technologiemi.
Úspory se projevují i takříkajíc druhotně, v menším
počtu spojů (a tedy i případných chyb při instalaci),
v rychlejším uvedení nového zařízení do chodu, ve
snazší diagnostice a lepší přehlednosti instalace.
Nástup průmyslové komunikace na úrovni čidel
a pohonů motivoval výrobce k dalšímu kroku a splnění dávného snu – využití techniky, kterou známe

Obr. 3: Stavebnice elektrické části s mnoha typy konektorů
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Obr. 4: Systém CPI jako ukázka komunikace terminálu do okolí
(optimalizace uspořádání na stroji)
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Obr. 5: Příklad ventilového terminálu CPX/MPA

Modbus TCP, EtherCAT, Sercos, Powerlink apod.
Ukázkou nejrozsáhlejší skupiny komunikujících
výrobků jsou ventilové, resp. instalační terminály.
Pojďme se v krátkosti podívat na možnosti, které
jsou vám k dispozici, například v univerzální stavebnici s širokým uplatněním CPX/MPA (obr. 1):

Interní komunikace
Terminály CPX/MPA se vyznačují ve světě ojedinělým prvkem – interní komunikací v rámci pneumatické i elektrické části. Plynou z toho mnohé výhody:
V části pneumatické najdete samozřejmě prakticky
všechny typy ventilů, které si lze představit, a to ještě
libovolně na přeskáčku seřazené dvě různé velikosti,
s omezením na max. počet 128 ventilů v jediné řadě.
Řadu můžete libovolně přerušit a vytvořit tlakové zóny
s napájením různými tlaky. Do pneumatické části se
přesouvají i mnohé elektrické prvky; kromě tlakového
čidla ve formě modulu vloženého kdekoliv mezi
ventily jsou to například proporcionální ventily pro
řízení tlaku buď vně terminálu, nebo v rámci přilehlé
tlakové zóny. Jak čidla, tak proporcionální ventily vám
značně zjednoduší práci a ušetří čas – vše běží díky
komunikaci bez dalších kabelů, hadic, konektorů,
držáků, analogových karet atd. Prostě se digitálně
přenáší hodnoty mezi daným prvkem a řídicím modulem. V případě vašeho přání můžete také kdekoliv
v řadě přerušit silové elektrické napájení a dále pokračovat novým potenciálem – v praxi to znamená,
že část ventilů prostě vypnete nezávisle na ostatních
(výhodné například při řešení bezpečnostních otázek)
a ještě vám to budou indikovat jak interně chybovým
hlášením, tak navenek pro obsluhu červeně svítícími
LED, neboť komunikace stále pracuje. Za zmínku stojí
i možnosti integrovat ruční nastavení tlaku redukčními
ventily ve formě vložky mezi jednotlivým ventilem
a připojovací deskou (obr. 2) – zcela bez šroubení,
hadic, odboček, držáků atd. Výměna ventilu je otázkou
dvou šroubů, podobně jednoduchá je i změna délky
celého bloku s ventily.
Elektrická část nabízí všechny vstupní i výstupní
signály, které v praxi potřebujete. Jde o digitální
vstupy i výstupy, analogové vstupy a výstupy, obsahující nejen proudové i napěťové varianty, ale
též možnosti připojení termočlánků a teplotních
čidel, pneumatických signálů (čtyři tlaková čidla
v jediném modulu). Z tzv. technologických modulů
můžeme vyzdvihnout moduly pro řízení mnoha
elektrických motorů (tedy kombinace pneumatických i elektrických pohonů na stroji), pneumatických serv, odměřování polohy apod. Změny
jsou snadné, neboť do napájecího bloku nasazený
funkční modul je překryt krytem s připojením –
výběr či změna připojovací techniky je tak otázkou
sekund, o úsporách při výměně ani nemluvě (kabely
se nemusí z krytu ani odpojovat – obr. 3).
září 2015
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Komunikace terminálu do okolí
Topologii zařízení lze optimalizovat – jak jinak,
než opět komunikací, tentokrát odloučením
části technologie na menší vzdálenost pomocí
nejrůznějších protokolů například CANopen, IO-Link, I-Port, CPI. Všechny vedou k optimálnímu
rozmístění podřízených stanic – čidel, terminálů,
vstupů a výstupů, či mnohdy i rozsáhlých zařízení
– v okolí centrálního terminálu. Zkracují se tak
délky
hadic a kabelů, aniž by se komplikovalo
Inzerat_A5_082015_Festo 04.08.15 16:54 Stránka 1

propojení, neboť vždy jde o hotové, kompletně
smontované kabely (obr. 4).
Vzhledem k tomu, že pneumatická část stavebnice
může být tvořena nejen MPA, ale i dalšími řadami
ventilů (VTSA, MPA-L), jde o prakticky neomezenou
kombinaci výbavy, kterou vaše zařízení vyžaduje.
Na uvedeném příkladu je zřejmé, jak silně se komunikace v praxi uplatňuje. Kromě komunikace
navenek (tedy použití řídicích modulů ve formě
stanice slave podřízené nadřazeným systémům),
jde také o komunikaci interní (uvnitř terminálu)
a do okolí (rozšíření terminálu).
Skutečný popis všech možností a výhod, které moderní technika třeba jen v oblasti terminálů nabízí,
značně přesahuje možnosti tohoto článku. Pokud
uvažujete o stavbě nového stroje či zařízení a přemýšlíte nad jeho uspořádáním, vezměte zmíněná
fakta v úvahu. Ke konzultaci je vám k dispozici tým
techniků a specialistů s mnohaletými zkušenostmi
v oboru. A pamatujte, komunikace se vyplatí! ■

Potřebujete zdokonalit spolupráci a optimalizovat procesy ve firmě?
Chcete dosáhnout nejlepších výsledků?
Pomůžeme Vám s automatizací.

Bezpečnost | Jednoduchost | Efektivita | Kompetence
Terminály CPX/MPA se vyznačují ve světě ojedinělým prvkem – interní komunikací v rámci
pneumatické i elektrické části. Lze kombinovat různé typy ventilů a to až na počet 128 v jedné
řadě. Jednoduché přidání tlakových čidel a proporcionálních ventilů. Digitální i analogové
vstupy a výstupy na elektrické části umožňují připojení teplotních čidel a pneumatických
signálů. Technologické moduly pro řízení el. motorů, pneumatických serv, odměřování polohy.

www.festo.cz
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Úspěšná dekáda WnT
Deset let je dlouhá doba – zvláště poměřováno s ohledem na působení ve vysoce konkurenčním prostředí, kde několik let po sobě dokážou přežít obvykle buď ti skutečně nejsilnější,
nebo ti, co jsou schopni nabídnout něco opravdu špičkového či unikátního, co jiní nezvládli.
Společnost WNT, která si právě letos připomíná první dekádu svého úspěšného působení na
českém trhu, zvládla obojí.
V současné době nabízí WNT největší sortiment
produktů pro třískové obrábění na trhu. Aktuální
katalog obsahuje 45 000 přesných nástrojů pro každou aplikaci, což jinými slovy znamená, že pro každý
úkol se najde optimální řešení bez nutnosti různých
kompromisů, přičemž díky nově prosazovanému
konceptu „TOTAL TOOLING“ je 99 % všech nástrojů
z katalogu WNT k dispozici okamžitě. Pod jedním
objednacím číslem je dodáván vždy identický produkt – vše vyráběno v Evropě, zdůrazňuje výrobce.
Produkty MasterTool představuji stálou a vysokou
kvalitu a jak uvádí výrobce, firma si dává záležet
na tom, aby toto označení bylo synonymem kvality. Nabídka je pro lepší přehlednost a orientaci
zákazníků rozčleněna do dvou základních řad,
z nichž každá má svůj prioritní okruh uživatelů.
Produktová řada MasterTool Performance, která
je pomyslnou vlajkovou lodí výrobce, zahrnuje
výhradně prémiové nástroje speciálně vyvinuté
pro specifické aplikace vyžadující maximální výkon,
jejichž výběr a kontrola procházejí velmi pečlivou
a přísnou prověrkou.
Tu pak doplňuje druhá produktová linie, nazvaná
WNT MasterTool Standard. Tato produktová řada je
zaměřena především na zákazníky, u nichž je hlavním a určujícím kritériem cena – ovšem rozhodně
nejde o produkty, které by byly nějak „ošizené“
– toto označení nesou kvalitní nástroje určené
pro standardní aplikace, nevyžadující ale speciální
řešení, či nástroje mimořádných parametrů.

Servis a poradenství čerpají
ze zkušeností
Silnou stránkou společnosti WNT, která má významný podíl i na výsledcích dosažených během
zmíněné dekády, jsou i poradenství a know-how.

Také WNT Česká republika může čerpat z rozsáhlé
databáze znalostí mateřské firmy, která jako člen
celosvětové skupiny profituje z dlouholetých zkušeností získaných v průběhu devadesátileté působnosti v oblasti práškové metalurgie, což, jak firma
zdůrazňuje, znamená, že ovládá veškeré procesy
používané při výrobě tvrdokovů od výroby prášku
až po hotový produkt.
Podobně je využíváno znalostní báze v rámci
servisních služeb. Díky dlouholetým praktickým
zkušenostem dokážou servisní technici poradit
a pomoci při výběru správného nástroje a materiálu a zvolit nejlepší řešení. Takže zákazníci využívající služeb poskytovaných v rámci programu,
pod souhrnným označením Servis2, mají kompetentního partnera vždy po ruce. A to doslova a do
písmene – servisní technici WNT poradí osobně
a přímo u zákazníka, k dispozici je však i vyškolená
telefonická podpora, která je schopna poskytnout
kvalifikované rady na zavolání. Takže i pro telefonické konzultace jsou k dispozici aplikační technici, kteří jsou schopni řešit situace, s nimiž jsou
zákazníci konfrontováni v každodenní praxi. Tyto
služby zajišťují vesměs servisní technici s bohatými
praktickými zkušenostmi, takže vyřešení problému
je obvykle provedeno v nejkratší možné době,
pokud nejde o mimořádně komplikovaný případ,
kde jsou ovšem rovněž nasazováni příslušní špičkoví specialisté, aby případné zdržení při výrobě,
pokud k němu dojde, bylo co nejmenší.
Firma neustále zvyšuje kvalifikaci svých servisních
techniků a získané zkušenosti jejich prostřednictvím, stejně jako uživatelské zkušenosti sesbírané
od zákazníků, předává jak v tištěné podobě, tak
i online formě rovněž na webu či ve svých publikacích i uživatelům. To samé platí i o školení pra-

V produktové paletě nástrojů WNT najdete 45 000
produktů

covníků svých zákazníků (WNT Technical Training),
které u nás nabízí, v rámci programu Servis2, ve
svém technickém centru ve Velkém Meziříčí, kde
WNT Česká republika zřídila moderní zázemí pro
poskytování širokého spektra technických a servisních služeb.

Servisní technici WNT řeší denně nejrůznější
požadavky svých zákazníků

Detailní informace vždy po ruce
Firma kromě produktových katalogů vydává
i vlastní odborně zaměřené publikace a periodika.
V nich lze najít informace o aktuálních trendech
a inovacích v oblasti třískového obrábění, rovněž
o nových produktech WNT, nejrůznější technické
informace včetně detailních řezných parametrů, ale
také cenné a užitečné praktické zkušenosti a tipy.

Nejmodernější logistika v oboru je k vidění v centrálním skladu WNT v Kemptenu
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WNT, která Tool-O-Mat opět operativně naplní. Ani
v případě systému Tool-O-Mat nepožaduje firma
žádné minimální objednací množství. „Poskytnutím systému Tool-O-Mat přebírá WNT za zákazníka
veškeré logistické náklady, takže uživatel získává
prakticky 100% dostupnost všech nástrojů, a to
kdykoliv a bez dalšího úsilí. Díky službě Servis2 tak
nedochází k výpadkům výroby,“ konstatuje jednatel
WNT Česká republika Antonín Holub.
Nabídku doplňuje i několik dalších specializovaných služeb nabízených v rámci programu Servis2.
Sem patří např. WNT Recycling – recyklační služba,
kdy WNT opotřebovaný tvrdokov stáhne z oběhu,
odborně jej upraví a zákazník obdrží dobropis dle
aktuálních cen. Dále je to např. WNT Restart – servis
ostření, kdy firma u opotřebeného nástroje provede
originální výbrus, povlakování i geometrii, takže ze
starého nástroje v podstatě vytvoří nový. ■
www.wnt.cz

Katalog, vydávaný v lokálním jazyce a měně, je plný vzorečků, tipů a rad pro obrábění

Tyto informace jsou dostupné i na oficiálním webu
WNT, kde jsou k dispozici rovněž normované 2D
a 3D CAD modely pro správu i simulaci obrábění
pro každodenní práci.
Funguje zde také WNT Online Shop, kde lze po příslušné zákaznické registraci na webu www.wnt.com
využívat online nákup a velmi snadno a pohodlně
bez zbytečné byrokracie, pouhým klinutím vybírat, objednávat a nakupovat požadované nástroje
– 24 hodin denně, nepřetržitě.
Registrovaní uživatelé mohou také využít dalších
služeb, nabízených v programu Servis2, jako např.
možnost sledování stavu objednávky a procesu
doručení zásilky pomocí čísla (kódu) zakázky, a mít
ji tak de facto stále pod dohledem. Kdykoliv ve WNT
Online Shop, nezávisle na tom, jakým způsobem
byly nástroje objednány.
Díky nejmodernější logistice v oboru zaručuje WNT
dodávku v podstatě již následující pracovní den, a to
s 99% skladovou dostupností, což zaručuje systém
WNT Tool-Xpress. V podstatě jedinou podmínkou
je, aby zakázka byla specifikována a objednána
během pracovního týdne, tzn. od pondělí do pátku
do 19. hodiny večer. Zákazník tak v drtivé většině
případů nečeká na objednaný nový nástroj déle
než 1 den. Tyto služby přitom nejsou limitovány,
jak bývá obvyklé, určitým minimálním objemem či
hodnotou objednaného zboží, ale fungují i když jde
o solitérní zakázku v podobě jediného kusu. Neplatí
zde tedy žádné minimální objednací množství.
Pro zákazníky, u nichž je kritickým parametrem
dostupnost nástrojů a čas, je určen systém Tool-O-Mat, který se instaluje přímo u nich ve výrobě
a uloží se do něj ty nejdůležitější nástroje, které jsou
tak neustále k dispozici. Uživatel se tak prakticky
už nemusí se o nic starat, protože se spotřebou
nástrojů jsou automaticky příslušné informace zasílány pomocí instalovaného softwaru přímo firmě
září 2015
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Firma WNT specializující se na výrobu nástrojů určených pro třískové obráběni působí na trhu již
28 let a za tu dobu vytvořila pobočky v celé řadě evropských zemí a stala se jedním z nejvýznamnějších evropských dodavatelů nástrojů na třískové obrábění. Svoji úspěšnou historii v evropských
zemích odstartovala v 90. letech minulého století, kdy založila svoji první filiálku ve Velké Britanii, po
níž následovala Itálie, Francie a Nizozemí. Poté firma expandovala do ČR, Polska a Maďarska (dnes je
firma aktivní v 18 zemích celého světa a zaměstnává přes 5300 lidí).
Dceřiná společnost v České republice, v jejímž čele stojí od samého počátku Antonín Holub,
byla založena před 10 lety. Ale zatímco pobočky WNT v jiných zemích si musely své jméno
a pozici teprve postupně budovat, Antonín Holub vstupoval na český a slovenský trh s výhodou
dlouhodobé předcházející aktivity v oboru – na trhu s nástroji pro třískové obrábění působí od
devadesátých let a mohl tak na svoji dosavadní činnost navázat a jako jednatel společnosti WNT
poskytovat služby již existujícímu okruhu zákazníků. 10leté jubileum založeni svého zastoupení
v ČR firma oslaví společně se svým týmem a zákazníky již v nově otevřeném WNT Technical Center
ve Velkém Meziříčí.
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VÝROBA NA ZAKÁZKU
S CERTIFIKACÍ
Výrobní závod společnosti Strojírny Olšovec se zabývá zakázkovou strojírenskou výrobou již
přes 20 let. V široké nabídce nechybí zakázky od drobných zámečnických prací přes výrobu
rozměrných svařenců až po stavbu strojů do hmotnosti 10 000 kg. Díky komplexnímu strojnímu vybavení zabezpečí práce i na CNC obráběcích strojích.
Firma vychází vstříc zpřísňujícím se zákaznickým
požadavkům a s tím jde ruku v ruce i modernizace
strojového parku. Moderní technologie se dostávají
postupně do všech průmyslových odvětví, strojírenství nevyjímaje. Vzhledem k tomu, jak jsou CNC
technologie nezbytné, doplnila firma strojní vybavení o další moderní stroje, jako např. CNC frézovací
centrum Tajmac-ZPS MCFV 1260 a CNC frézovací
karusel Honor_Seiky ECOMA HD-VL125, dále od

roku 2014 o CNC horizontální vyvrtávačku HCB
110 CNC, CNC soustruh Samsung PL45XLM a nově
od letošního roku CNC soustruh Samsung PL45LY.
Svým zákazníkům nabízí obrábění ve čtyřech segmentech: soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání.
Firma na zakázku opracuje dodané polotovary např.
svařence, výpalky, odlitky, výkovky aj. Ve všech je
materiálem ocel, ocelolitina, manganová ocel a nerezové oceli. Maximální rozměry obrobků u frézování jsou do délky 3500 mm, šířky 1500 mm a výšky
1250 mm. Maximální Ø soustružení je 2700 mm
a max. délka 4500 mm. Maximální rozměry obrobků u vrtání a vyvrtávání: délka 4000 mm, šířka
2000 mm, výška 2000 mm a hmotnost do 10 000 kg.

Firma získala a udržuje certifikovaný systém jakosti
podniku dle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
ISO 3834-2. Nově od letošního roku také EN 10901:2009 + A1:201.
V zámečnickém oboru nabízejí strojírny výrobu
různorodých svařenců až do hmotnosti 10 000 kg
(po dohodě i více), dále pak pálení, svařování a zkružování. Zpracovávané materiály jsou ocel tř. 11, 12,
15 i nerezové oceli tř. 17.
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Stavba strojů obnáší výrobu strojů dle předané
výkresové dokumentace, ale i výrobu strojů dle
vlastní konstrukce na základě určených požadavků
a parametrů. Samozřejmostí je výroba ND a dále pak
opravy a renovace strojů. Hlavním segmentem, do
kterého strojírny dodávají je energetický průmysl,
cihlářský, důlní nebo potravinářský.
Dalším zaměřením, kterému se Strojírny Olšovec
věnují aktivně již přes 9 let, je návrh strojního zařízení k využití biologických odpadů. Jde o možný
zdroj energie bez zatěžování životního prostředí.
V průběhu 9 let postavili několik prototypů zařízení
k sestavení celé linky na zpracování bioodpadů,
které představují mimo jiné stabilizátor biomasy,
míchací, podávací, řezací a homogenizační zařízení. V této oblasti spolupracuje firma s ostravskou
VŠB-TUO a Vysokou školou zemědělskou v Brně.
Jedním z výstupů této spolupráce byla výroba laboratorního bioplynového reaktoru, který byl využit
v laboratořích školy a který byl financován za účasti
ČEZu v rámci programu „zelená energie“. ■

Rozšíření obchodních aktivit
Strojírny Olšovec s.r.o. za účelem posílení obchodních a výrobních aktivit založily dceřinnou
společnost S.O.Trade moravia s.r.o., která nabízí
rozšíření sortimentu jako jsou dodávky a prodej
polotovarů, kooperační práce, generální opravy
a servis technologických zařízení apod.
Více na www.sotrademoravia.com

HCB 110 CNC

Nové technologie
V roce 2014 a 2015 Strojírny Olšovec rozšířily
strojní vybavení o CNC horizontální vyvrtávačku HCB 110CNC a CNC soustruhy Samsung
PL45XLM a Samsung PL45LY, které přinášejí
nové technologie v obrábění. S pomocí nových
technologií se z původních dosahovaných přesností IT6-11 dostávají do přesností IT4-11 a jsou
schopny nabídnout dosahované kvality povrchu
Ra 0,2-12,5 oproti dříve dosahovaným Ra 1,6-12,5.
Nové technologie mimo úspor energií a spotřeby
kapalin nabízejí zvýšení efektivity práce, jako např.
u CNC soustruhu PL45XLM disponujícím možností soustružení rotačních dílců až po Ø 700 mm
a délky 3000 mm, který dokáže mimo soustružení
na jedno upnutí zároveň frézovat a vrtat, což v důsledku pomáhá snižovat náklady a tím možnost
snížit celkovou cenu. Již nyní je v plánu dále rozšiřovat moderní strojní vybavení a to konkrétně
menším CNC vertikálním frézovacím centrem

Specialista na skružování tlustých
plechů
Pro skružování tlustých plechů pořídila firma
před několika lety unikátní a ojedinělé strojní zařízení, tzv. hydraulický zakružovací lis CTZ 1000A1, který disponuje tvářecí silou až 1000 t. Zařízení umožňuje skružování plechů do tloušťky
100 mm. Limitní je pro stroj maximální šířka
zakružovaného plechu 1000 mm. Skružovat lze
od min. vnitřního Ø 275 mm při tloušťce plechu
30 mm s tím, že maximální Ø není omezen.
Zařízení není určeno jen pro skružování tlustých
plechů do válce, ale i kuželových tvarů. Na lisu je
možné skružovat mnoho profilových materiálů,
jako např. trubky, ploché tyče, tyče U, I, HEB atd.
Veškeré skružování probíhá za studena, mnohdy
proto odpadá jindy nutné mezioperační tepelné
zpracování.
Na přání zákazníka je samozřejmostí další zpracování skruží, jako je tepelné zpracování (žíhání),
svařování vč. případných předepsaných zkoušek
svarů a mechanické opracování.

SAMSUNG PL 45LY

SAMSUNG PL 45XLM

Navštivte nás na MSV, kde již tradičně, na
volné ploše před pavilonem G1, vám rádi
podáme bližší informace.
STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o.,
Olšovec 77, 753 01 Hranice, tel.: 581 694 511,
info@strojirny.com, www.strojirny.com
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HYUNDAI

WIA THE QUALITY
NEPOCHYBNĚ JE DOBRÉ BÝT HRDÝ NA TO, CO DĚLÁTE.

Nelze se tedy divit tomu, když říkáme: „Lidé, kteří se obdivují krásným strojům
a propracované kinematice, nároční majitelé firem, kteří hledají perfektní vyváženost
mezi komfortem, cenou a výkonem, puntičkáři, pro které je důležité zpracování detailů
a chytrá řešení. Ti všichni u nás nalezli to, co dlouho hledali – novou řadu kovoobráběcích
CNC strojů HYUNDAI WIA“. PROFIKA již od roku 1992 přivádí na český a slovenský trh
nové a nové CNC stroje. Jsou propracované, obsahují co nejvíce dokonalé a krásné
konstrukční prvky.

od roku 1992

PROFIKA s.r.o.

PROFIKA s.r.o.

PROFIKA s.r.o.

Technické a obchodní
centrum Čechy
Průmyslová 1006
294 71 Benátky nad Jizerou
www.profika.cz

Technické a obchodní
centrum Morava
742 42 Nový Jičín
www.profika.cz

Technické a obchodní
centrum Slovensko
974 05 Banská Bystrica
www.profika.cz
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Nejvyšší úsporNost
světová novinka v chlazení rozvaděčových skříní
Na veletrhu Hannover Messe 2015 prezentovala společnost Rittal světovou novinku v chlazení
rozváděčových skříní, generaci chladicích jednotek Blue e+, jako mílový krok vpřed nejen
v oblasti úspornosti. Vedle výrazně vyšší energetické účinnosti oproti dosavadním řešením
chlazení zaujmou tato zařízení také svojí flexibilitou, bezpečností a pohodlnou manipulací.
Podle odhadu se v Evropě používají přibližně 2 miliony chladicích jednotek pro rozváděčové skříně,
které mají předpokládaný příkon 2 gigawatty (cca
1 kW na přístroj) a jsou tak odpovědné za emise
CO2 ve výši cca 4 mil. tun ročně. Společnost Rittal
si jako dodavatel systémových a inovativních řešení
stanovila u nové generace chladicích jednotek
Blue e+ cíl, že sníží jejich spotřebu energie, čímž
významně přispěje k ochraně klimatu a dokáže čelit
rostoucím cenám energie.

Pro podstatné zvýšení energetické účinnosti poprvé
využívá společnost Rittal u své nové generace
chladicích jednotek Blue e+ inovativní, patentovanou
hybridní technologii

Základem pro posouzení účinnosti chlazení rozváděčových skříní často bývá energetická účinnost,
protože napájení chladicích jednotek elektrickou
energií se významně podílí na provozních nákladech.
Společnost Rittal poprvé používá u této nové generace chladicích jednotek inovativní patentovanou
hybridní technologii. Ta pracuje s kombinací klasické
kompresorové chladicí jednotky a tepelné trubice
(heat pipe). Tepelná trubice pracuje na bázi odpařování pracovního média v hermeticky uzavřeném
potrubí. Odpařování chladiva na jedné straně a jeho
kondenzace na straně druhé probíhají bez aktivních
komponent a využívají čistě fyzikální principy jako
gravitaci a kapilární síly. Protože nejsou třeba ani
kompresor, ani čerpadlo, omezuje se spotřeba energie na ventilátor. Použití tepelné trubice je možné
v případě, že mezi vnitřním prostorem rozváděčové
skříně a okolním prostředím existuje teplotní spád.
Nová chladicí jednotka s chladicím výkonem 1,5 kW
a s tepelnou trubicí může poskytovat např. chladicí výkon 900 W, pokud je vnitřní teplota vzduchu
v rozváděči regulována na 35 °C a teplota vzduchu
okolo rozváděče je 20 °C. Velmi působivě lze popsat
vysokou energetickou účinnost pomocí takzvaného
koeficientu roční energetické účinnosti. Zde se koeficient energetické účinnosti (EER), který je definován jako podíl poskytnutého chladicího výkonu
a použitého elektrického výkonu, rozšiřuje, aby byly
zahrnuty podmínky okolního prostředí. Je-li běžný
koeficient EER u účinných chladicích jednotek, např.

firmy Rittal, cca 2, může koeficient roční energetické
účinnosti např. ve střední Evropě dosahovat hodnot
vyšších než 10. Důvodem této vysoké účinnosti je
skutečnost, že maximální chladicí výkon chladicí
jednotky je zapotřebí jen pár dní v roce. Často tedy
postačí již chladicí výkon tepelné trubice, takže potřeba elektrické energie je velmi nízká.
Také energetická účinnost kompresorového chlazení v nové sérii přístrojů je velmi vysoká. Zde se
používají DC motory jak u ventilátorů, tak i u kompresoru. Invertorová technologie, u níž lze regulací
napětí nastavit otáčky kompresoru a ventilátorů,
zajišťuje poskytování přesně takového chladicího
výkonu, jaký je právě třeba. Spotřeba energie přitom
oproti běžným řešením významně klesá. Společně
s hybridní technologií to vede k tomu, že nová
generace chladicích jednotek má koeficient EER
cca 5. Velmi vysoká energetická účinnost je atraktivní
zejména pro koncové uživatele. Investice do takové
energeticky účinné chladicí jednotky se amortizuje
během několika měsíců díky úspoře nákladů na
elektrickou energii. Díky vysoké energetické účinnosti nových chladicích jednotek lze dosáhnout
úspory, jak ukazují první výsledky testování, cca
75 %, vedle spotřeby energie se adekvátně snižují
také emise CO2. Jednotka Blue e+ je při částečném
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zatížení ve výši 15 % jen v režimu chlazení tepelnou
trubicí šestkrát účinnější než běžné zařízení. Při 65%
částečném zatížení pracují oba systémy v hybridním
režimu čtyřikrát účinněji než běžné přístroje.

Pokročilý systém regulace zajišťuje
chlazení podle potřeby
Systém regulace byl v nových chladicích jednotkách podroben důkladné revizi. Pohony ventilátorů
a kompresoru s variabilními otáčkami umožňují
realizaci moderních strategií regulace, které jsou
v porovnání s klasickou dvoubodovou regulací
mnohem účinnější. Je-li dosažena stanovená teplota uvnitř rozváděčové skříně, sníží invertor automaticky otáčky kompresoru a redukuje tak chladicí
výkon. Řídicí elektronika neustále vyhodnocuje,

kolik chladicího výkonu je k dispozici, a může tak
systém regulovat na optimální hodnotu. Toto chlazení s regulovaným výkonem nejen šetří energii,
ale také prodlužuje životnost kompresoru, protože
ta závisí v první řadě na počtu spínacích cyklů.
Regulace otáček podstatně sníží počet sepnutí
kompresoru, čímž se minimalizuje jeho opotřebení.
Také pro komponenty v rozváděčové skříni je tato

Díky chlazení s regulovaným výkonem nejsou
komponenty v rozváděčové skříni vystavovány
teplotním stresům

regulace, která zajišťuje konstantní teplotu, prospěšnější. Neustálá kolísání teplot u klasické dvoubodové regulace způsobují totiž u komponentů
teplotní namáhání, které je u moderní regulace
zcela eliminováno. Tím se zvyšuje také životnost
zabudovaných komponent. Regulační elektronika
může standardně regulovat teplotu vyfukovaného
vzduchu nebo nasávaného vzduchu. Lze však také
připojit ještě externí teplotní čidlo, podle kterého
poté elektronika provádí regulaci. Toto čidlo lze
umístit např. na nejcitlivější komponenty v rozváděčové skříni, aby zde zamezilo hromadění tepla.

napětí od 110 (1f) do 480 V (3f) se síťovou frekvencí 50
nebo 60 Hz. Schopnost provozu s různým napájecím
napětím umožňuje použitá invertorová technologie. Velkou výhodou, která je atraktivní zejména pro
výrobce, kteří prodávají své stroje po celém světě,
jsou nízké logistické náklady. Chladicí jednotka je
stále stejná, ať už se stroj expeduje do Japonska,
do USA nebo na území Evropy. Všechny nové chladicí jednotky navíc obdrží certifikát UL, což výrazně
zjednodušuje prodej stroje na americkém trhu.
Možnost provozování chladicích jednotek s různým
napětím snižuje počet variant, navíc byly rozsahy
výkonu upraveny tak, aby nyní celkový rozsah 1,5 až
6 kW pokrývaly jen tři přístroje. To dále snižuje logistické náklady pro výrobce strojů. Vyplývají z toho
výhody také pro projektování. Montážní výřezy
v boční stěně nebo dveřích rozváděčové skříně
jsou pro všechny jednotky stejné. U systému se tak
nemusí provádět žádné úpravy, ani když je např.
zapotřebí chladicí jednotka s vyšším chladicím výkonem. Také vlastní montáž s sebou přináší novinky:
u částečné vestavby, což je zpravidla cca 30 % všech
případů, se již nemusí ventilátory, uzemňovací kabel
a ovládací díl odpojovat ze svorek. Chyby při montáži, které během uvádění do provozu mohou vést
k velmi drahému a náročnému hledání chyb, jsou
tak v podstatě nepravděpodobné. Výrobce strojů

Méně variant a jednotná montáž

Rychlá analýza jednotky pomocí softwaru RiDiag
prostřednictvím USB rozhraní

▲

Nový grafický dotykový displej nabízí přehled všech
relevantních informací

U této novinky byla zvláštní pozornost zaměřena na
úspornost také v jiných oblastech. Všechny chladicí
jednotky jsou nyní vybaveny tak, že je lze provozovat
prakticky s jakýmkoli běžným síťovým napětím a frekvencí po celém světě. Je umožněn rozsah vstupního

World’s first.
Princip

– úžasně efektivní.

◾ úspora energie až 75 % díky hybridní technologii
◾ multinapěťové provedení umožňující celosvětové použití
◾ dotykový displej s intuitivním ovládáním
Chladicí jednotky řady Blue e+.

Rittal Czech, s.r.o. – Ke Zdibsku 182 – 250 66 Zdiby u Prahy
Tel.: 234 099 000 – www.rittal.cz
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AUDI AG: potvrzena enormní
energetická účinnost

Rozhraní NFC (rádiová bezdrátová komunikace na
velmi krátkou vzdálenost) umožňuje jednoduchou
parametrizaci více chladicích jednotek
prostřednictvím mobilního koncového zařízení
s funkcí NFC

Od ledna 2015 je u zkušební chladicí jednotky série
Blue e+ testován výkon v oddělení výstupní kontroly této ingolstadtské automobilky. Při testování
na třech rozváděčových skříních probíhá srovnávací
měření této novinky s dvěma dalšími chladicími jednotkami od firmy Rittal. Chladicí jednotka Blue e+
je porovnávána s chladicí jednotkou aktuální série
TopTherm Blue e a jednou starší chladicí jednotkou.
Testování má běžet po celý rok. Již nyní první výsledky
provozního testu přesně potvrzují měření výkonu

výsledek mě skutečně přesvědčil a velmi na mě
zapůsobil. Díky přesným teplotám u nových chladicích jednotek Rittal Blue e+ můžeme významně
snížit teplotní šok u našich řídicích systémů a zvýšit
tak automaticky životnost našich zařízení. To je pro
nás ve strojírenství absolutní výhodou,“ říká Alfred
Tenner, vedoucí oddělení Měření, řízení a regulace
u společnosti Kapp Werkzeugmaschinen GmbH.

i dodavatele rozváděčů a řídicích systémů zaujmou
tyto novinky jednoduchou logistikou a vedením
skladových zásob a kratšími pracovními dobami
při projektování i při montáži. Také to jsou značné
výhody z hlediska úspornosti.

Inovativní ovládání
U ovládání nových chladicích jednotek používá nyní
Rittal ovládací panel, který je vybaven dotykovým displejem. Tím je zajištěno intuitivní ovládání přístrojů.
Na displeji se zobrazují jednoduchá systémová hlášení místo dosud obvyklého kódu. V případě servisu
tak lze mnohem rychleji reagovat. V řadě případů
může problém vyřešit sám obsluhující personál, bez
nutnosti přivolání specializovaného odborníka. Do
konceptu ovládání jsou integrovány také instrukce
pro preventivní údržbu. Lze tak optimálně naplánovat údržbu a zamezit prostojům. Textová zobrazení
jsou obecně dvojjazyčná, přičemž oba jazyky jsou
volitelné. Umožněny jsou také asijské znaky a cyrilice.
Pro komunikaci s nadřazenými systémy je u přístrojů
série Blue e+ na výběr několik možností. Novinkou
je připojení NFC (bezdrátová komunikace na krátkou vzdálenost), kde lze nejdůležitější data přenést
pomocí smartphonu. Tato možnost je ideální pro
přenos dat k nastavení do celé řady chladicích
jednotek pomocí vhodné aplikace pro smartphony.
Na smartphonech také lze jednoduše vizualizovat
a ukládat různá vyhodnocení, například z regulace teploty. Prostřednictvím integrovaného USB
rozhraní lze připojit PC, kde diagnostický software
RiDiag umožní podrobné znázornění a vyhodnocení veškerých dat z chladicí jednotky. Pomocí volitelného přídavného modulu lze zajistit např. také
připojení k PLC v reálném čase. Jako protokoly jsou
zde k dispozici CAN a Ethernet/Profinet. V prostředí
právě probíhajících diskuzí na téma Industry 4.0 má
připojení v reálném čase velký význam.

Weisser: jedna chladicí jednotka
pro všechny sítě po celém světě

Rychlá parametrizace, zobrazování dat a jednoduchá
systémová hlášení na inteligentním vícejazyčném
displeji pro průmyslové použití

provedené oddělením Business Development u firmy
Rittal.„V přímém srovnání s aktuální chladicí jednotkou
TopTherm Blue e od firmy Rittal jsme za stejných podmínek s přístrojem Blue e+ dosud dosáhli 75% úspory
energie při chlazení tohoto řídicího systému výroby,“
vysvětluje Andreas Korn, dipl. inženýr ekonomie (VŠ),
oddělení Plánování automatizační techniky Ingolstadt,
společnosti AUDI AG. A dodává: „Chladicí jednotky
Blue e+ firmy Rittal stanovují nová měřítka energetické
účinnosti u chlazení rozváděčových skříní.“

Pro strojírenství znamená schopnost provozu s různým napětím vysokou flexibilitu a jistotu pro plánování. Potvrzují to první výsledky aktuálních měření
u výrobce strojů J.G. Weisser Söhne. Nové technické
možnosti, zejména schopnost provozu s různými
napětími, shrnuje Thorsten Rettich, ředitel úseku Technika firmy J.G. Weisser GmbH & Co. KG, předběžně
takto: „Tím, že do budoucna můžeme plánovat systémy jen s jedním přístrojem a současně s ním pokrýt
veškerá síťová napětí a frekvence u našich zákazníků
po celém světě, jsou nové chladicí jednotky Blue e+
pro nás absolutní výhodou. Snížení skladových zásob
a správy kmenových dat na jediné objednací číslo pro
příslušnou výkonovou třídu nám ušetří čas i náklady
od plánování přes nákup až po vedení skladu.“

Firma Kapp: chlazení podle potřeby
zvyšuje životnost
Ve strojírenství je vysoká životnost zařízení jedním
z nejdůležitějších požadavků. Pro prevenci výpadků
musí být komponenty řídicích systémů, které jsou
v závislosti na zatížení stroje vystavovány teplotním
stresům, chlazeny podle potřeby. Jednotky Blue e+
od firmy Rittal dokáží, jak ukazují aktuální měření
u firmy Kapp Werkzeugmaschinen GmbH, snížit
teplotní zatížení způsobená kolísáním teplot oproti
běžně regulovaným chladicím přístrojů o 95 %.„Tento

Nové chladicí jednotky Blue e+ jsou novým modulem v programu „Rittal – The System“
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Velmi snadná výměna filtračních vložek bez použití
nářadí

Integrovaná tepelná trubice pro pasivní chlazení
odvádí teplo z rozváděčové skříně, jakmile teplota
okolí klesne pod nastavenou hodnotu teploty
vzduchu v rozváděči

Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále
něco nového. Promyšlený koncept „Rittal – The
System.“ poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně
softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu.
Celosvětovou dostupnost nabízených produktů
a řešení zajišťuje více jak 10 000 zaměstnanců,
11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.
Více na www.rittal.cz
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KOVOSVIT MAS, a.s., přiváží na veletrh MSV Brno 2015
a EMO Milano 2015 multifunkční soustružnicko-frézovací
obráběcí centrum MULTICUT630/2000.
Jako každý rok, tak i v letošním roce se bude společnost
kovosvit mas, a.s., prezentovat na veletrhu msv brno na
stánku o celkové rozloze 406 m2 a na veletrhu emo milano,
kde vystavuJeme na celkové ploše 248 m2. na oba tyto
veletrhy přivážíme mimo Jiné i stroJ multicut630/2000, na
kterém budou zákazníkům představeny veškeré možnosti
stroJe.

MULTICUT630 je multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum, které je díky svým
vlastnostem schopno maximálně zproduktivnit
technologické výrobní procesy. Sdružuje prakticky všechny technologie třískového obrábění,

což v praxi znamená výrazné zkrácení celkového
času obrábění, zjednodušení toku materiálu,
eliminaci meziročních procesů, snížení počtu
operátorů atd. Náš stroj je konstruován i k využití
speciální technologie hlubokého vrtání, které je

možno provádět z nástrojového vřetena, z protivřetena a ze speciálního upínacího adaptéru
na saních osy X. Automatická výměna probíhá
ze zásobníku, kde jsou uloženy až tři vrtací tyče.
Stroj MULTICUT630 vyrábíme v 5 délkových variantách, čímž je umožněno obrobit i nejsložitější dílce, a to až do délky 6 metrů. Zákazníkovi
nabízíme širokou škálu nástrojových vřeten od
vysokootáčkových 12 000 ot.min-1 až po silová
vřetena s krouticím momentem až 300 Nm.
Samotné označení stroje MULTICUT poukazuje
na více technologií obrábění, které je možné
u tohoto stroje používat, aniž by bylo nutné
přepravovat dílec mezi různými typy strojů. Je
možné využívat technologii soustružení, frézování, vrtání, a to i včetně hlubokého. Jelikož jde
zejména o obrábění těžkých a tvrdých materiálů,
je tuhost a stabilita strojů velmi důležitá. Tu
zajišťuje u našich strojů masivní lože, které je
odlito ve vlastní slévárně. Hlavními odvětvími
průmyslu, kde nachází náš stroj uplatnění, je průmysl dopravní, automobilový, železniční, letecký
a energetický. ■

Váš partner v oblasti

obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč

www.kovosvit.cz | www.masmachinetools.com

Budoucnost má své jméno
— KOVOSVIT MAS

MSV Brno
14. – 18. 9. 2015
Hala P / Stánek 131

září 2015

/

EMO Milano

5. – 10. 10. 2015
Hala 03 / Stánek F25
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sofistikovanější systémy řízení jako pick-by-voice
nebo pick-by-light. Výhodou je odebrání procesního rozhodování z pracovníka skladu, který se více
může soustředit na samotný úkol.
Poloautomatický sklad – jde o speciální druh
řízeného skladu, kde jsou systémové vozíky naváděné na přesnou pozici ve spojení se skladovým
systémem. Řidič zde slouží především jako kontrolní
prvek, i přesto má však plnou kontrolu nad vozíkem a může kdykoli do procesu v případě nutnosti
zasáhnout. Procesní požadavky na řidiče jsou díky
tomu minimalizované, manipulant se může plně
věnovat řízení stroje. Systém sám optimalizuje trasy
a pořadí vyřizování zadaných úkolů.
Firma STILL je v této oblasti průkopníkem a se
svými systémovými vozíky MX-X s poloautomatickým řízením (nebo také skladovou navigací)
pomocí systému Optispeed 4.0 je schopna dosahovat maximálních výkonů a přesnosti. Jako
jediný dodavatel manipulační techniky na trhu
používá technologii kalibrace pomocí laserů,
která umožňuje vynikající přesnost. Ve srovnání

AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ
SKLADŮ
V DNEŠNÍ DOBĚ EXISTUJE NĚKOLIK TYPŮ SKLADŮ Z HLEDISKA
ŘÍZENÍ PROCESŮ A SOFISTIKOVANOSTI. PŘI ROZHODOVÁNÍ O TOM,
ZDA AUTOMATIZOVAT MANIPULACI S MATERIÁLEM, JE DŮLEŽITÉ
ZVÁŽIT VŠECHNY VÝHODY A NEVÝHODY AUTOMATIZACE
A ZEJMÉNA POROVNAT NÁVRATNOST INVESTICE.
Neřízený sklad
Jde o sklady, kde není žádný skladový systém nebo
pokud je, tak slouží především jako databáze uložených položek. Tyto sklady nejsou nijak řízené
a nemají stanovené procesy, základní principy jsou
dodržované v míře schopnosti odpovědných pracovníků.
Výběr techniky v těchto skladech je různorodý,
skladování probíhá na ploše nebo v širokých regálových uličkách. Jedná se především o provozy
s menší rozlohou a obrátkovostí, které primárně

nejsou nucené optimalizovat. Typicky tyto sklady
„stojí“ na pracovnících skladu, kteří jsou jedinými
strůjci úspěchu nebo neúspěchu.

Řízený sklad

V tomto typu skladu je využit skladový systém,
který již řídí procesy, podle předem nadefinovaných
pravidel a logiky provozu (FiFo, LiFo, expirace, šarže,
ABC analýza, JiT, JiS, …), jež jsou schopné velkou
měrou ovlivnit efektivitu, rychlost a přesnost práce.
V případě začlenění řízení procesů je vždy nutné
zvolit model vyhovující nárokům na provoz.
Vybavení skladů bývá optimalizováno pro maximální
využití strojů vhodných
do úzkých uliček (vozíky
s bočně sedícím řidičem
STILL FM-X nebo pro systémové vozíky STILL MX/
/GX). Pracovníci skladu jsou
vybaveni přesnou informací
o následujících krocích, ať
už ve formě výdejového papírového protokolu, nebo
přímo skrze terminály spojené se skladovým systémem. Stále více se dostávají
Automatizovaný vozík STILL FM-X s bočně sedícím řidičem jsou vhodné do
do popředí pro tyto sklady
úzkých uliček
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Modelový příklad jedné palety
procházející automatickým
skladem
Paleta přijede na rampu, kde je vyložena na příjmovou pozici. Po ukončení vykládky je systému
předána informace o možnosti započít příjem.
Automatický vysokozdvižný vozík STILL EXV
postupně palety odebírá a předává na kontrolní
a příjmové stanoviště, které jsou součástí dopravníkového systému. Zde se provede kontrola
rozměrů a váhy, a příjem pomocí unikátních
identifikačních štítků, které má každá paleta
již od dodavatele. V případě nesouhlasu (např.
špatný štítek, nečitelný, jiná váha nebo rozměry
atd.) je paleta převezena na manuální kontrolu
člověkem. Pokud je vše v pořádku, systém řízení
skladu zvolí lokaci pro uložení a předá pokyn
dopravníku, kterým je paleta odvezena na požadovanou vstupní pozici do regálového systému.
Zde se o další manipulaci postarají automatické
systémové vozíky STILL MX-X, které zaskladní
paletu na příslušnou pozici.
Ve chvíli, kdy je vytvořen požadavek na výdej,
je paleta přesunuta vozíkem MX-X na výdejovou pozici. Dopravník tuto paletu převeze na
výstupní místo, kde je paleta pomocí hydraulického manipulátoru párována s paletovým
podvozkem a připravena na výdej na linku.
Obsluha tzv. nádraží pro automatické tahače
STILL CX-T se čtveřicí E-rámů zasune podvozky
do jednoho z rámů. Aby nedocházelo k chybám,
jsou všechny palety při předávání na rámy kontrolovány pomocí optických bran a spárovány
s jednotlivými rámy. Obsluha pak jen potvrdí,
že je vše naloženo a tahač se vydá na cestu.
Na výrobní hale má tahač předdefinovaná stanoviště, na kterých zastaví a čeká na vyložení
požadovaných palet. Ty jsou z důvodu eliminace
chybného odebrání osvětleny zeleným světlem.
Po dokončení se tahač vrátí do skladu na nádraží
a čeká na další pokyny.
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s klasickou technologií RFID je přesnost více než
dvojnásobná.
Automatické sklady – jsou nejvíce sofistikovanou
formou skladování. Možností, jak automatizovat
a co vše využít, je mnoho: automatické systémové
vozíky a manipulační technika, dopravníkové systémy, posuvné regály, sila, atd. Ve valné většině
provozů se jedná o spojení vícero technologií v jeden fungující celek.

Výhody automatizace:
● odstranění lidského faktoru,
● automatizace klasických vozíků => systém STILL

Dual Use – možno kdykoli ovládat manuálně jako
klasický neautomatizovaný vozík,
● 100% přesnost,
● ideální pro opakující se činnosti, nebezpečných/
/náročných pracovních podmínek (nízké/vysoké
teploty, provozy s nízkým osvětlením, nebezpečné materiály),
● pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
● maximální transparentnost operací,
● minimalizace nákladů na lidské zdroje a bezpečnostní vybavení pracovníků,
● minimalizace nákladů na osvětlení a vytápění,
● střednědobá návratnost investic.

Nevýhody automatizace:
● nižší výkon,
● nižší flexibilita v rámci globálních změn,
● vyšší pořizovací náklady,
● pouze pro vnitřní provoz.

Automatizovaný sklad vybavený vozíkem STILL MX-X

Po celém světě nabízí firma STILL komplexní intralogistická řešení a inteligentní kombinaci vysokozdvižných vozíků, skladové techniky, softwaru, služeb a servisu. Aktivity zakladatele firmy Hanse Stilla,
který se v roce 1920 pustil do podnikání s obrovskou mírou kreativity a podnikatelského nadšení,
přerostlo v celosvětově známou a silnou značku. Klíčem úspěchu firmy jsou vysoce efektivní produkty,
které sahají od specifických komplexních nabídek pro malé i velké provozy v různých oborech, až
po počítačové logistické programy pro řízení skladů a materiálových toků.
Více na www.still.cz

■

STILL na MSV 2015
14. - 18. 9. 2015
Firma STILL již tradičně na MSV v Brně!
Přijďte se i letos seznámit s novinkami
v oblasti manipulační techniky a intralogistiky!

STILL představí
● hybridní vozík RX 70-35
se zajímavou nabídkou testování
● nové ručně vedené vysokozdvižné
vozíky řady EXV
● inovovaný retrak FM-X
● nový elektrický tahač LTX
a mnoho dalšího ...

Zaregistrujte se na www.still.cz a získejte vstupenku zdarma!

Stánek č. 1, volná plocha A
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PŘÍMÝ PLUGIN PRO EXPORT
DAT DO GibbsCAMu
Novinkou firmy technology-support, která zastupuje na českém trhu produkční software
GibbsCAM, je možnost přímého exportu dat z aktuální verze ZW3D 2015 do GibbsCAMu.
V loňském roce firma rozšířila svou nabídku o CAD
řešení ZW3D a v letošním roce přišla s možností přímého exportu dat z tohoto řešení do GibbsCAMu.
Tento plugin pomáhá uživatelům GibbsCAMu šetřit
čas, který by byl v opačném případě vynaložen na
vlastní export modelu či geometrie a následné
znovuotevření v programu GibbsCAM. Nyní je celý
tento přenos vykonán pouze stiskem jednoho tlačítka, po kterém dojde k automatickému přenosu

modelu ze ZW3D a jeho načtení do GibbsCAMu
pomocí zvoleného formátu.
Jak nám sdělil Jan Rajal, technik společnosti technology-support, podařilo se jim u vývojářů tohoto
softwaru již v loňské verzi ZW3D 2014 zajistit doplnění o možnost přímého přenosu ať již v ZW3D
vytvořené, nebo importované geometrie a modelů
ze ZW3D do CAM softwaru GibbsCAM. Takovéto
propojení přineslo výrazné zjednodušení uživatelům GibbsCAMu, kteří si jako
CAD řešení zvolili ZW3D.
Propojení s nejnovější verzí
ZW3D 2015 se týká GibbsCAMu
v obou jeho variantách (32
i 64 bit) a jistě ho ocení všichni
jeho uživatelé, kteří potřebují
pracovat s importovanými
modely. ZW3D CAD je plnohodnotné CAD řešení na hybridní bázi (obsahuje plošný
i objemový 3D modelář), které

umožňuje navrhovat výrobky pomocí jednoduchých a intuitivních funkcí a poskytuje i kvalitní
analytické nástroje. Mezi jeho velké přednosti,
zvláště z pohledu uživatelů z řad NC programátorů,
však bezesporu patří jeho vybavenost, pokud jde
o načítání a ukládání modelů. ZW3D umožňuje
načítat, proměřovat a upravovat 3D modely např.
z konstrukčních CAD řešení CATIA, NX, Creo, ProE,
Inventor a Solidworks, ale také importovat a exportovat z a do formátů STEP, STL, IGES, Parasolid,
ACIS/SAT, CATIA, DWG či DXF. Zároveň však díky
svým možnostem plně vybaveného hybridního
3D modeláře dovoluje v případě potřeby vytvoření
vlastní geometrie či modelu.
Díky těmto svým vlastnostem se nejnovější verze
ZW3D, kterou lze zdarma vyzkoušet na www.
t-cad.cz, stává velmi vhodným doplňkovým CAD
řešením nejen pro uživatele GibbsCAMu, ale i ostatních produkčních CAM softwarů. ■
Zuzana Doušková

Přijďte
na M
do pav SV Brno
ilo
stánek nu F,
č. 113
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Od prOdejce k výrObnímu
partnerství – cesta nekOmprOmisní
kvality se vyplatila
Pro úspěch na trhu jsou obvykle kritická první léta. V průběhu dalších se pak získávají cenné
zkušenosti, jež se následně zúročují v dalších letech a mají zásadní význam pro renomé firmy,
které je mocnou zbraní v souboji s konkurencí. Ani v případě české společnosti AMPO, která
z Vysočiny prorazila mezi strojírenské dodavatele uznávané i za hranicemi republiky, tomu
nebylo jinak.
Pro obchodní firmu bylo a je vždy důležité být
dostatečně rychlá a flexibilní v dodávkách svým
zákazníkům. To je alfa a omega byznysu, nepsaný
základní předpoklad úspěchu a životaschopnosti
v obchodu.
I ve firmě AMPO s. r. o ve Žďáru n. Sázavou se tímto
pravidlem jako vždy snažili řídit. Bohužel dodávky od
výrobců ne vždy odpovídají požadavkům trhu, a tak
je vždy nutné mít dostatečnou rezervu na překlenutí
časového rozdílu mezi výrobou a prodejem. Ve firmě
proto v průběhu celých 21 let její existence docházelo
k budování a inovaci skladovacích prostor. Nebylo
to vždy jednoduché, protože obchodní program
společnosti, i když se již po řadě let ustálil, je velmi
široký a každý produkt má svá skladovací specifika.

Něco navíc aneb detaily,
které rozhodují
Hlavním a nosným produktem firmy Ampo byly
vždy pohony – konkrétně osvědčené pohony od
italského výrobce Bonfiglioli Riduttori. Vzhledem
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k velkému množství kombinací typu, velikosti a převodového poměru a dále pak použitého pohonu
na vstupu do převodovky však bylo a je nutné
mít prakticky všechny předpokládané kombinace
skladem, aby bylo možné vyhovět požadavkům
zákazníků v maximální míře, a nenechat je čekat, což
samozřejmě nechtějí. Jediným možným řešením
je montovat pohony sami z jednotlivých součástí
a podskupin. K tomuto řešení došlo v minulém
roce podpisem smlouvy s italským výrobcem
o poskytnutí licence na kompletaci čelních a kuželočelních převodovek. Ampo se tak nyní může
pyšnit certifikátem oficiálního partnera, který má
plnou důvěru výrobce pro montáž jeho produktů.
Následovala příprava montážních prostor, instalace lisu, montážní a testovací stolice a příslušných
přípravků, a pochopitelně i potřebná organizace
skladových prostor vyžadovaných pro specifické
komponenty. Výsledkem je možnost podstatného
zkrácení dodacích časů dodávek pohonů k zákazníkovi, a to nejen standardních, ale i „na míru šitých“

pohonů, které tak uživatel obdrží ve velmi krátké
době, vč. možnosti „na počkání“. Další výhodou
ovšem je i snížení skladových zásob hotových výrobků, což bylo jedním z dalších cílů při zlepšování
organizace ve firmě.
Obdobnou procedurou prochází i další z nosných
oborů firmy – lineární technika. Tento obor se v průběhu pěti let vývoje ustálil na dodávkách sestav
vodicích kolejnic a vozíků několika typů a velikostí.
Modifikace předpětí a tříd přesnosti jsou zajišťovány
přímo ve firmě Ampo a není tudíž nutné čekat na
závoz ze zámoří. U pohonových kuličkových šroubů
zajišťujeme úpravy konců šroubů dle dokumentace
zákazníka a doplnili jsme rovněž proces montáže
kontrolním a rovnacím zařízením sestav šroubů.
Rovněž zde se podařilo ustálit technologický proces od přípravy, přes řezání až po konečné úpravy
a montáže sestavy. Řezací a montážní centrum je
dnes schopno pokrývat potřeby českého a slovenského trhu, velká část produkce je exportována
v pravidelných týdenních závozech do Itálie a Polska.

Motor úspěchu: kvalitní dodavatelé,
nové produkty, osvědčený tým
Samozřejmostí ve všech komoditách je uplatňování
novinek, které naši dodavatelé pravidelně představují na prestižních veletržních akcích.
Pro aplikaci elektrovibrátorů v potravinářském
průmyslu jsme požadavky našeho zákazníka přenesli na výrobce – renomovanou italskou společnost ITALVIBRAS – a výsledkem je inovativní
produkt, kombinující speciální povrchovou úpravu
a nerezové provedení částí vibrátoru.
Systém Plast neustále doplňuje své komponenty pro
stavbu dopravních cest v potravinářství a nápojové
technice o nové materiály, které úspěšně nahrazují
dosud používané tradiční ocelové, nerezové destičkové dopravní pásy za vysoce odolné otěruvzdorné
plasty, které navíc nepotřebují mazání a tudíž jsou
z hlediska údržby a provozu vysoce ekonomické.
„Co nás ve firmě Ampo kromě hospodářských výsledku však nejvíce těší, je fakt, že přes různá úskalí
v minulosti daná nedokonalou legislativou, krizemi
a především obecným problémem naší ekonomiky
– špatnou platební morálkou některých zákazníků –
jsme tyto potíže vždy překonali a s podporou stálého
a věrného kádru pracovníků, na které je možné se spolehnout, udrželi neustálý vzestup společnosti“, konstatuje Oldřich Poul, jednatel společnosti Ampo. ■
www.ampo.cz
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STASTO AuTOmATiOn
leTOS SlAví 20 leT
nA čeSkém Trhu
Firma STaSTO již 20 leT na čeSkém Trhu úSpěšně nabízí
unikáTní kOmbinaci prOdukTů a Služeb, díky kTerým Se
STala významným dOdavaTelem auTOmaTizačních
kOmpOnenTů dO mnOha branží a SpOlehlivým parTnerem
TiSíců Firem. díky plnění hOdnOTicích kriTérií během celé
hiSTOrie Firmy, Obdržela SpOlečnOST STaSTO v rOce 2013
Ocenění „aa-raTing“ v rámci hOdnOcení czech STabiliTy
award.

T

ímto oceněním se zařadila firma mezi 100 nejstabilnějších firem v ČR. Letos na základě výborných
ekonomických výsledků, spolehlivosti a přístupu
k partnerům získali nejvyšší ocenění„AAA-Rating“,
což řadí STASTO mezi špičku českých firem.
STASTO spojuje komplexní nabídku produktů v oblasti pneumatických prvků, průmyslových armatur
a automatizace, vše MADE IN EUROPE. Tradiční produktový katalog obsahuje více než 20 000 položek a jako v jeho každém vydání jsou zde
uvedeny ceny v CZK a potřebné základní

témem. 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.
Hardware a software – jeden koncept
Díky faktu, že otočný stůl, řízení i software pocházejí od jednoho výrobce, výsledný celek funguje
zcela bez komplikací. Rozměry řízení jsou redukovány na minimum – to umožňuje jeho variabilní
umístění v rozvaděčové skříni. Další výhodou nového řízení je jeho široká kompatibilita s různými
druhy zapojení. FELDBUS komunikace může být
realizována buď pomocí Profibus, nebo Profinet
připojení. SIL2 je sériově integrováno – SIL3 je
k dodání na přání.

komfortní ovládání pro elektromechanické otočné stoly – řízení eF2 s frekvenčním měničem je optimalizované
pro všechny otočné stoly weiSS s pevným počtem poloh

technické parametry produktů. Kompletní
technická dokumentace k produktům je k dispozici
na internetových stránkách. Z produktového portfolia chceme vyzdvihnout tři produkty, které bychom rádi dále představili:

Řízení EF2 pro otočné stoly
s pevným počtem poloh
Otočné stoly WEISS jsou známé svým kvalitním
zpracováním, spolehlivostí a dlouhou životností.
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Díky unikátnímu uživatelskému rozhraní, fungujícímu na principu zobrazení webové stránky,
pozvedá řízení EF2 uživatelský komfort ovládání
otočných stolů s pevným počtem poloh. Nyní je
uvedení do provozu intuitivnější a hlavně jednodušší než kdy dříve.
Intuitivní obsluha
Náš nový software elegantně spojuje intuitivní
navigaci pro uživatele s velmi sofistikovaným sys-

špička mezi regulačními armaturami – nová verze
ventilu gS

/
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naci stolu s pevným počtem poloh a řízení EF2 je
zvýšená garance na tento komplet až na čtyři roky.
Při použití řízení EF2 odpadá nutnost kontrolovat
nebo nastavovat brzdu každých přibližně 1,5 milionu taktů a případný náběh po nouzovém odstavení
proběhne hladce a bez problémů – to výrazně
snižuje mechanické opotřebení vnitřních částí.

Nový šoupátkový GS-ventil
s elektropohonem

Přímo řízené ventily s patentovanou funkcí plynulého
nebo zpožděného otevření a zavření

Optimální výkon
Řízení EF2 je nezávislé na řízení kompletního
JÚS a i díky tomuto konceptu je možno stůl řídit
optimálně pro další „krok“ celého stroje. START
signál může být vyslán nezávisle na dokončení
celého kroku JÚS, díky tomu je firma schopna zkrátit
taktovací čas celého zařízení.
Bezúdržbový provoz
Díky použití řízení EF2 jsou elektromechanické
stoly firmy WEISS prakticky bezúdržbové. V kombi-

Jde o novou verzi osvědčeného ventilu, který je
díky zcela novému elektrickému ovládání schopen pokrýt naprostou většinu aplikací. Zcela nový
hliníkový pohon přímo z dílen našich německých
kolegů se mimo jiné vyznačuje celokovovým
provedením, kde jsou na rozdíl od konkurence
kovové i vnitřní díly převodovky, dále pak také
standardně dodávané vyhřívání vnitřních částí
tělesa ventilu a samozřejmostí je i stupeň krytí
IP67. Díky tomuto pohonu lze ventil nastavit na
velmi jemný rozsah regulace, a to při zachování
vysoké rychlosti v případě potřeby rychlého otevření/zavření. Jedná se o absolutní špičku mezi
regulačními armaturami.

Koaxiální ventil řady Greenline,
nový stupeň efektivity
„Coax-Greenline“ je novou řadou skvěle fungujících
přímo řízených ventilů, ovšem s elektronickou tlumicí funkcí. Jde o zcela nový patent, který využívá
výhod stávající konstrukce a dále přidává nový druh
pohonu, který nabízí u koaxiálního ventilu zatím
nevídanou funkci – plynulé nebo zpožděné otevření
a zavření. Pro tyto ventily jsou k dispozici následující
časy: 100 / 200 / 400 / 800 ms. To znamená menší
nároky na potrubí a bezkonkurenční životnost. Dalším aspektem je oproti konkurenčním produktům až
o řád nižší spotřeba elektrické energie. Tato úspora
je možná díky zcela novému, patentovanému systému přímého pohonu této řady ventilů, který vznikl
přímo v dílnách firmy Müller COAX. ■

MSV 2015
Již tradičně se firma STASTO Automation zúčastní MSV v Brně, kde pro vás budeme mít připraveno
několik zajímavých funkčních exponátů. Všechny vám rádi předvedeme a přímo v akci ukážeme
jejich efektivitu i jednoduchost při ovládání. Neváhejte a navštivte nás během MSV 2015 v hale V na
stánku číslo 117, kde se na vás již tradičně budou těšit známé tváře!

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.
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TPS/i RoboTicS – nová definice
auTomaTizovaného Svařování
Rychle – SPolehlivě – hoSPodáRně
SpolečnoSt FroniuS přichází S novým Svařovacím zdrojem
tpS/i roboticS, který je Speciálně přizpůSobený potřebám
robotizovaného Svařování. díky propojeným a vzájemně
optimálně Sladěným SyStémovým komponentám nabízí
rychlejší Svařování S vyšší reprodukovatelnoStí.
SoFiStikované, ale přeSto Snadno ovladatelné Funkce
Svařovacího zdroje navíc umožňují doSáhnout nové
úrovně kvality a trvale ji udržet.

I

nženýři společnosti Fronius využili důsledně
přestavěnou digitální systémovou architekturu
svařovacího zdroje a nové komunikační technologie, aby s vysokým rozlišením a vysokou reakční

rychlostí podchytili a zpracovali všechny významné
faktory ovlivňující svařovací proces. Výsledkem je
mimořádně stabilní oblouk a optimální výsledky
svařování.

Hlavní úlohu přitom hraje modifikovaný zkratový
oblouk LSC (Low Spatter Control) a modifikovaný
pulzní oblouk PMC (Pulse Multi Control), které
svářeči vždy poskytují jednoznačně vyšší kontrolu
nad obloukem. Uživatelé přitom využívají výhod
nově dostupných stabilizátorů: Zatímco stabilizátor
průvaru přizpůsobením vysoce dynamického podavače drátu zajistí, že průvar zůstane konstantní i při
kolísavém výletu drátu, stabilizátor oblouku zajistí
optimální délku oblouku při změně geometrie
oblouku (např. změnou druhu svaru) nebo teploty
tavné lázně.
Díky tomu je možné pomocí svařovacího zdroje
TPS/i Robotics svařovat podstatně rychleji než dosud a zároveň dosahovat lepší kvality svaru. K viditelným zlepšením patří také zcela zanedbatelný
výskyt rozstřiků.
Dalším pozitivním efektem celkové digitalizace
svařovacího zdroje je, že lze průběžně získávat informace o aktuálním stavu svařovacího zdroje na
každém svarovém švu a poskytovat je uživateli.
Tyto podrobné údaje je možné využít pro monitorování, analýzu a dokumentaci svařovacího procesu.
Pomocí centrální serverové jednotky (WeldCube)
přitom lze data získaná z více svařovacích zdrojů
integrovat a spravovat prostřednictvím ethernetového rozhraní i mimo rámec podniku.

Přijďte se seznámit s novým svařovacím zdrojem do naší expozice č. 9 v pavilonu G2.
TPS/i Robotics vám předvede speciální
robotizované svařování.

Společnost Fronius se vydala novou cestou také
v oblasti komunikace svařovacího systému s řízením robota. Nová robotická rozhraní systému
TPS/i jsou jako všechny důležité regulační komponenty zabudovaná do architektury systémové
sběrnice a mohou tak v pravý čas poskytnout
všechna relevantní data.
Nový nástroj Interface Designer umožňuje rychle
a pohodlně programovat rozhraní robota pomocí
grafického uživatelského rozhraní offline. Uživatel
tak může zrealizovat rozhraní podle svých individuálních požadavků a kdykoli je upravit. Kromě
toho společnost Fronius poskytuje již připravená
rozhraní k řídicím systémům předních výrobců
robotů. ■

Fronius International GmbH

nové řešení robotizovaného svařování tpS/i robotics zaujme vysokou rychlostí svařování, využitelností
systému a reprodukovatelností
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Rakouská firma se sídlem v Pettenbachu
disponuje pobočkami ve Welsu, Thalheimu,
Steinhausu a Sattledtu. Zaměstnává 3385 lidí
po celém světě a působí v oborech: svařovací
technika, fotovoltaika a technika nabíjení akumulátorů. Díky 21 mezinárodním společnostem
Fronius a prodejním partnerům (zastoupením
ve více než 60 zemích) dosahuje podílu exportu
ve výši zhruba 92 %. Inovativní výrobky a služby,
stejně jako 928 aktivních patentů řadí společnost Fronius jako technologickou jedničku na
světovém trhu.

/
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Dobré zkušenosti
jsou k nezaplacení
Rodinná firma STROJÍRNA TYC s.r.o. je na trhu od roku 1996. Sídlí v Mýtě na Rokycansku a navazuje
na tradici strojírenských firem, které působily a působí na západě Čech. Zpočátku se orientovala
na nákup a prodej použitých strojů a následně jejich opravy a modernizace. Postupně začala
vyvíjet vlastní stroje - vlastní portálová obráběcí centra. Ta jsou v současnosti úspěšně prodávána zejména v ČR a Rusku, instalované stroje pracují např. také na Slovensku nebo v Polsku.
Od počátku výroby obráběcích strojů v Mýtě byly
používány spolu s dalšími staršími stroji i starší horizontky z produkce TOS VARNSDORF. Brzy však
nastala potřeba obměnit strojní park ve výrobě.
Po zařazení portálů vlastní výroby byly nahrazeny
i starší horizontky novými WHQ 15 CNC, WHQ 13
CNC a WHN 110 Q.
Při pořizování jakéhokoliv stroje je brána v úvahu
využitelnost a návratnost investice. „Jako výrobci
obráběcích strojů známe problematiku úprav
standardních provedení strojů, koneckonců na
tom je postavena filozofie dodávek strojů z naší
produkce. Každý náš potenciální dodavatel tak
musí být připraven na to, že může být postaven
před požadavek změny řešení,“ říká obchodní
ředitel firmy Ing. Vladimír Tejček. Příkladem toho
je třeba prodloužení osy X na stroji WHQ 15
CNC. Tím, že TOS VARNSDORF tento požadavek
splnil, bylo možné stroj umístit do haly s maxi-

málním využitím prostoru a zvýšit produktivitu
obrábění.
Přestože stroje z Varnsdorfu pracují ve firmě již
dlouhou dobu, s každým novým kusem, který se
zde instaluje, se objevuje příležitost seznámit se
s postupy a novými nápady při stavbě a montáži
obráběcích strojů. „To je pro nás cenná zkušenost.

Je potřeba ocenit profesionální přístup techniků
TOS VARNSDORF při instalaci. Je znát dlouholetá
zkušenost s výrobou a předáváním vodorovných
vyvrtávaček. Věříme, že stejný dojem zanechávají
i naši montéři u našich zákazníků při instalacích
našich vlastních portálových center,“ dodává Ing.
Vladimír Tejček a pokračuje: „Navázání dobrých
vzájemných vztahů techniků dodavatele a obsluhy
stroje je vždy správným krokem, který usnadní
zprovoznění nových strojů. Z vlastní zkušenosti
víme, že pár dnů pobytu navíc a správné proškolení obsluhy technikem mohou předejít mnoha
následným dotazům a nedorozuměním při dalším
provozu stroje.“
Vybavenost STROJÍRNY TYC v oblasti výrobních
strojů je sice momentálně dokončená, není to však
napořád. Ve firmě se rodí nové myšlenky na vylepšování a inovace výrobních procesů, takže není
vyloučeno, že by v relativně blízké době mohl přijít
na řadu další obráběcí stroj. A proč by to nemohlo
být opět z TOS VARNSDORF. Zkušenosti a dlouhodobá spolupráce hovoří jasně.
Obě společnosti spolupracují téměř od vzniku
STROJÍRNY TYC, tj. takřka 20 let. „Za tu dobu se na
naší obrobně vystřídala řada horizontek z Varnsdorfu a TOS dodal do Ruska v rámci společné obchodní spolupráce přes desítku našich portálů.
Vrcholem by pro nás určitě byla dodávka portálového centra přímo do výroby TOS VARNSDORF,
i když víme, že k tomu dosud ještě nedozrál čas“,
uzavírá Ing. Vladimír Tejček. ■

téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2015

Výroba pod taktoVkou
digitálních pomocníků
K tradičním účastníkům MSV Brno patří i společnost TD-IS, s. r. o, která bude ve své expozici
a připravovaných seminářích prezentovat novinky svého portfolia. Ve specializovaných seminářích se zaměří na vybrané segmenty průmyslové výroby a efektivní řešení počítačově
podporovaných procesů v různých sektorech průmyslu.
Ze stěžejních produktů ve svém portfoliu představí
firma mj. program Autodesk Product Design Suite
(PrDS), což je výkonný softwarový balík nástrojů pro
práci a podporu designu, konstrukcí, vizualizací,
simulací, správy a řízení. Je komplexním řešením tzv.
digitálního prototypování a spojuje návrhová data
všech fází vývoje výrobku do jediného společného
digitálního modelu. Program přináší možnost lépe
navrhovat, vizualizovat a simulovat výsledný produkt bez nutnosti výroby prototypu. Pokrývá celý

Tečení taveniny dutinou formy

Deformace jádra formy způsobené tečením plastu

řetězec vývoje produktů od návrhu až po detailní
konstrukci. Umožňuje významně zrychlit a zproduktivnit práci návrhářů a konstruktérů, kteří jsou
díky technologii digitálního prototypování schopni
s pomocí vizualizačních nástrojů vytvořit a nabídnout odladěný výrobek bez nutnosti jeho fyzické
výroby, a to např. v řadě různých variant. To v praxi
umožňuje vyvíjet nejen pokročilejší produkty, ale
také zvýšit jejich kvalitu a snížit výrobní náklady.
Autodesk Product Design Suite poskytne všechny
společnost�TD-IS�Vás�srdečně zve
na�konferenci

IT�Forum�2015
6.�-�7.�10.�2015
resort�Darovanský�Dvůr�u�Plzně ****

více�na www.td-is.cz
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potřebné nástroje pro komplexní digitální prototypování produktů (zahrnuje design, konstrukci,
vizualizaci, simulaci, správu a řízení, nástroje pro
mechanickou i elektrickou část výrobků). Podstatné
je, že podporuje týmovou práci na projektech, paralelní práci na vývoji a konstrukci výrobku (Concurrent
Engineering) a také sdílení veškerých TPV dat v rámci
týmů. Zahrnuje i potřebné nástroje správy produktu
a projektových dat s možností dokonalé organizace
a sledování dat, simulací i procesů vč. dokumentace.
Umožňuje samozřejmě i efektivní vyhledávání a znovupoužití návrhových i konstrukčních dat.
To, co uvidí návštěvníci v expozici TD-IS však není jediným programem, který letos na MSV tento významný
český systémový integrátor a dodavatel informačních
systémů představí. V rámci doprovodného programu
strojírenského veletrhu připravila společnost TD-IS
rovněž dva specializované odborné semináře, které
se konají ve středu 16. září v Kongresovém centru
brněnského výstaviště, sál E. První z nich, který proběhne od 10:30 do 12:00 hod. nese název „Pokrytí
vývojových a výrobních procesů při výrobě nástaveb
nákladních automobilů“. Zahrnuje předvedení správných postupů při zpracování obchodního případu,
nabídky, kalkulace, konstrukce s pomocí aplikací pro
zefektivnění sledování průchodu výrobku celým
podnikem. O své konkrétní zkušenosti se podělí jeden
ze zákazníků TD-IS, který ve spolupráci s firmou tyto
procesy úspěšně absolvoval.
Druhý ze seminářů, který je připraven na týž den
odpoledne, v čase 13:00–14:30 hod., se jmenuje
„Aplikace pro vývoj a výrobu plastového dílu
a formy“ a jak už napovídá jeho název, je zaměřen
na aktuální problematiku plastikářského průmyslu.

Sledování stavu forem

Plastové díly nahrazují tradiční materiály ve stále
větším měřítku. Přestože výroba výlisků nebo forem na jejich výrobu není jednoduchá záležitost,
nezaměřují se na ni jen tradiční velké firmy působící
v tomto průmyslovém segmentu, ale v této oblasti
se snaží aktivně prosadit i agilní menší společnosti,
např. v roli subdodavatelů, kde jim právě jejich pružnost ve srovnání s tradičními výrobci nabízí zajímavé
šance. Pokud však chtějí uspět v silné konkurenci,
zejména dodavatelů v automobilovém průmyslu,
který patří k největším a nejvýznamnějším a tedy
i nejlukrativnějším zákazníkům v tomto oboru, musí

Integrace Autodesk Invertor Professional

mít perfektně zvládnuté interní procesy, a to se dnes
již bez podpory IT neobejde. TD-IS má v těchto
oblastech letité zkušenosti a může svým zákazníkům nabídnout pokrytí všech procesů – vývoj dílu
a formy a následné odladění pomocí Moldflow
analýzy, správu životního cyklu výrobků, řízení celé
společnosti od poptávkového/nabídkového řízení
přes výrobu (včetně materiálového a kapacitního
plánování), nákup a jakost až po servis.

Product Design Suite

„V rámci seminářů představíme naše řešení, přičemž se zaměříme na procesy, kde se návratnost
vynaložené investice prokáže nejrychleji,“ říká Lenka
Medková z TD-IS. Semináře jsou bezplatné, ale
vzhledem k omezené kapacitě přednáškových
prostor je požadována registrace, kterou mohou
zájemci provést na vybraný seminář, případně oba,
na emailové adrese: info@td-is.cz. Zúčastnění
obdrží volnou vstupenku na MSV. ■
společnost�TD-IS�srdečně zve�k�návštěvě
expozice�na

MSV�2015
volná�plocha�u�pavilonu�P
14.�9.�-�18.�9.�2015

PLM/CAD/CAM/CAE
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DÁVÁME VĚCI DO POHYBU...

KONKOR 350
Všude tam, kde je třeba dlouhodobá konzervace, nachází uplatnění konzervační vosky.
Konzervační vosk z produkce českého výrobce Paramo Pardubice, KONKOR 350, je zároveň
odpařitelný konzervační prostředek na bázi vhodného korozního inhibitoru, lakového benzínu a dalších přísad.
KONKOR 350 je určen pro konzervaci strojů, jednotlivých částí strojů, nářadí a kovových materiálů
včetně barevných a lehkých kovů při venkovním
skladování. Díky svým vynikajícím vlastnostem,
kdy po odpaření rozpouštědla zůstává na konzervovaném materiálu tuhá, ale zároveň pružná mikrovrstva, umožňuje konzervaci dílů skladovaných
v přímořských oblastech i dopravovaných přes

moře. KONKOR 350 je vhodné nanášet nástřikem.
Další možností je i nátěr, válečkování či máčení.
Odpaření probíhá velmi rychle, a proto je nutné při
aplikaci použít respirátor. Dekonzervace se provádí
promýváním studenými detergenty, lakovým benzínem, petrolejem (naftou), chlorovanými uhlovodíky
či v proudu vodní páry. ■
Tomáš Prokop, Paramo

Přes dvacet let dodává společnost AMPO, s.r.o.
strojírenské komponenty na český a slovenský
trh. Rozsáhlá klientela, kterou si za toto období
firma vytvořila, oceňuje především široké portfolio
produktů, které mají od jednoho dodavatele pod
jednou střechou. Nedílnou součástí jsou kompletní
servisní služby.

Pohony

Komponenty dopravníků

Lineární pohony a posuvy

VLÁDCI PŘESNOSTI MÍŘÍ DO BRNA S OPTIMISMEM

Pneumatické prvky

Co se vyrobí, je potřeba také zkontrolovat. Na českém trhu působí řada společností zaměřených na měření a kontrolu jakosti. Jejich vybavení a odbornou kompetenci lze v některých
případech srovnávat i s Českým metrologickým institutem.
Například počítačový tomograf Werth, který provozuje v uherskobrodském Centru počítačové
tomografie společnost Prima Bilavčík, je nejvyspělejším zařízením svého druhu v České republice.
„V některých oblastech jsme lepší než ČMI,“ říká
hrdě Petr Bilavčík.
Firma je tradičním dodavatelem přístrojů pro
měření geometrických veličin, ale v posledních
letech se stále více zaměřuje i na služby kalibrací
a zakázkového měření. „Získali jsme např. prestižní
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zakázku na komplexní zajištění metrologických
služeb v jaderné elektrárně Mochovce a stále nám
přibývají zájemci o školení v naší Akademii,“ komentuje pozitivní trend rozvoje firmy.
Na MSV představí nejmodernější i tradiční měřicí
přístroje od renomovaných výrobců měřicí techniky. Návštěvníci expozice se budou moci detailně
seznámit např. s přístroji pro 3D dokumentaci
od amerického výrobce Faro, multisenzorovými
souřadnicovými měřicími systémy Werth nebo
konturografem Optacom, který dokáže měřit i kruhovitost, a dokonce má i zabudované normy pro
kalibraci závitových měřidel.
Strojírenský veletrh vnímá Petr Bilavčík jako určitý indikátor stavu české ekonomiky. Množství návštěvníků
na stánku firmy a jejich zájem o jednotlivé produkty
v minulosti prý zpravidla dobře naznačoval, jak se
firmě povede v následujícím období. „Vzhledem
k pozitivním zprávám o vývoji české ekonomiky
věřím, že letos bychom si mohli z Brna přivézt nejvíce poptávek za posledních sedm osm let,“ říká. ■

Elektrické vibromotory

Navštivte naši expozici

na MSV Brno
ve dnech 14.–18. 9. 2015, v pavilonu V, stánek č. 145

AMPO s.r.o.
Brněnská 43, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.ampo.cz
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Polohovací jednotky
s lineárními motory
z Brna
Firma HIWIN je jedním z předních světových výrobců lineární techniky. V jejím výrobním
programu nejsou pouze kuličkové šrouby, lineární vedení a další komponenty lineární techniky, ale firma patří i mezi špičku v oblasti lineárních motorů. K významné části výrobního
sortimentu patří mj. i speciální aplikace pro výrobce průmyslových strojů a specifické potřeby
menších firem i originální portálové systémy dodávané pro manipulační zařízení, tzv. „na klíč“.
Díky širokému sortimentu komponentů lineární
techniky a lineárních motorů se brněnská firma
Hiwin s.r.o. před 5 lety rozhodla zahájit svůj vlastní
vývoj polohovacích jednotek, křížových stolů a por
tálových zařízení pro manipulační zařízení a nyní
se řadí v tuzemsku k uznávaným lídrům na trhu
s lineárními systémy a polohovacími jednotkami.
Základní filosofií firmy je dodávat zákazníkům kom
plexní řešení lineární polohovací jednotky nebo
víceosého systému.
Stěžejními novinkami společnosti jsou v současné
době zejména dodávky kompletních křížových stolů
v různých provedeních (podle typu a oblasti použití
jsou krytovány skládanými měchy nebo pro CNC
aplikace teleskopickými kryty, s dosahovaným kry
tím IP65) a moderní komplexní portálové systémy.
Vývojové týmy firmy HIWIN po celém světě pracují
i na rozvoji dalších pokročilých produktů v oblasti
řízení. V současnosti je Hiwin schopen osazovat
polohovací systémy i frekvenčními měniči nové
řady D1N s komunikací EtherCat, která umožňuje
využít různé PLC řídicí systémy. Tím zajišťují ma
ximální flexibilitu, preciznost a rovněž výjimečně
přesné řízení výrobního procesu.

Konečné slovo má vždy zákazník
Hlavním trendem jsou aktuálně speciální více
účelové aplikace, které řeší specifika výrobních
programů zákazníka. Na základě jeho konkrétních
specifikací a požadavků na pohybovou hmotnost,
dynamiku a přesnost pohybu navrhne a vytvoří
technické oddělení kompletní víceosý polohovací
systém, ale jeho definitivní konfigurace a konečná
funkce zařízení je už plně v režii samotného zákaz
níka. Což v praxi znamená, že stroj může osadit
komponenty podle svých potřeb odpovídajících
danému nasazení – laserem, vřetenem, měřicím za
řízením nebo uchopovacím nástrojem. Polohovací
systémy Hiwin se uplatňují např. u balicích strojů, při

Hlavní výhody lineárních motorů:
●●vysoké dosahované rychlosti a zrychlení,
●●vysoká přesnost polohování,
●●libovolně stavitelná magnetická dráha,
●●možnost

umístění více sekundárních částí
(jezdců), pohybujících se nezávisle na sobě,
na jedné magnetické dráze.

paletizaci a jsou nedílnou součástí měřicích nebo
skenovacích zařízení. Využití ale mohou najít prak
ticky všude, kde je u strojů vyžadována přesnost,
rychlost a dynamika.
Skutečnost, že společnost Hiwin je výrobcem zá
kladních komponentů lineární techniky, jí zajišťuje
velmi dobré podmínky pro kompletaci různých
variant lineárních jednotek, které vycházejí z kon
strukce založené na vlastním nosném hliníkovém
profilu zástavbové šířky 160, 220 a 250 mm. V rámci
každé velikosti profilu je kompletována osa s lineár
ním motorem nebo kuličkovým šroubem při do
držení stejných zástavbových rozměrů. Základní
koncepcí je rozměrová zaměnitelnost v rámci jedné
stavební šířky modulu. Provedení jednotek může
být s úplným zakrytováním nebo bez zakrytování.
Podle specifikace aplikace je možné lineární osy
kompletovat do rovinných konfigurací (xy, xz, yz)
i prostorových (xyz) variant uspořádání.

Elektřina vs. magnety
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systémů, však umožňují v základní podobě jen
rotační pohyb, který je nutno převádět na pohyb
lineární, pomocí kuličkového šroubu, který má však
určitá mechanická omezení jednak v délce pohybu,
teplu způsobeném třením a v maximálních otáč
kách. Hlavním omezujícím faktorem jsou právě
maximální otáčky, při jejichž překročení dochází
k rozkmitání šroubu. Lineární motor takováto
omezení nemá ani v délce pohybu (stačí postavit
delší magnetickou dráhu), ani pokud jde o rychlost
(absence točivých součástí spolehlivě eliminuje
nežádoucí vibrace). Proto se s nejčastějším použitím
lineárních motorů můžeme setkat u obráběcích
strojů (vysokorychlostní opracovávání, laserové
obrábění, svařování, přesné řezání,...), v balicích me
chanismech, manipulační technice, automatizaci,
atd., kde se uplatní jejich přednosti.

●●jednoduché řízení,

Lineární polohovací jednotka

Polohovací systémy osazuje Hiwin frekvenčními
měniči nové řady D1N

Jednotka portálového systému

Z pohledu konstrukčního řešení je v řadě aplikací
většina pohybů realizována po přímce. Elektrické
motory, používané obvykle pro stavbu pohyblivých

K velkému rozvoji výroby a k praktickému uplatnění
lineárních motorů a pohonů došlo zejména v po
slední době, kdy v důsledku technického vývoje
a tvrdšího konkurenčního boje mezi výrobci rostou
požadavky na vyšší přesnost výroby a na dyna
mické vlastnosti výrobních strojů. Stále vyvíjející
se elektronické prvky, které umožňují plynulé řízení
rychlosti a zpřesňují polohování celého lineárního
systému poskytují výrobcům širší prostor v oblasti
technického využití lineárních motorů. Možnosti
klasických rotačních motorů s mechanickým pře
vodem z pohybu rotačního na pohyb lineární jsou
v řadě průmyslových aplikací využívány na hranici
dynamiky dané setrvačnými hmotami a na mezi
přesnosti dané mechanickými vůlemi a postupným
opotřebením. A právě zde nabízí lineární řešení
oproti tradičnímu systému s elektromotory četné
výhody.
Zatímco klasický pohon vykazuje v místech pře
vodu (rotační motor – kuličkový šroub – lineární
vedení) značné tření, pružnost a vůli, u lineárního
motoru tyto nevýhody odpadají. Výsledná přesnost
polohování závisí na použitém typu odměřovacího
systému. Pro kompletní vlastní polohovací systémy
nabízí Hiwin dva základní typy lineárních odměřo
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Jedno z provedení křížového stolu

vacích systémů. Pro méně přesné aplikace nevyžadující extrémně precizní parametry (opakovatelnost
polohování 0,01 mm) je ve většině případů dostačujícím řešením magnetické lineární odměřování
s výstupním signálem analog son/cos 1Vpp nebo
digital TTL 5V. Pro náročnější aplikace pak Hiwin
využívá úzké spolupráce s renomovaným výrobcem
odměřovacích systémů firmou Renishaw, kde opakovatelnost polohy činí cca 0,002 mm. U nejnáročnějších aplikací je možné využít v polohovacích
jednotkách i absolutní odměřování.

Příklad portálového uspořádání

Varianta s označením LMC je určena pro lehčí aplikace se zatížením do Fpmax = 342 N (špičková síla),
zrychlení 5 G a rychlosti 5 m/s. Motor tvoří nekovová
primární část (jezdec) s trojfázovým vinutím a sekundární část (magnetická dráha) tvořená permanent-

Trio pro všechny případy
Lineární motory Hiwin jsou konstrukčně 3fázové
synchronní motory s permanentními magnety. Jsou
vyráběny a dodávány ve třech základních řadách
LMC, LMS a LMF, které svým řešením a parametry
odpovídají různým požadavkům.

září 2015
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Lineární motor řady LMS pro střední zatížení

ními magnety. Díky nekovové primární části je motor
velice lehký a vhodný pro dynamické aplikace.
Řada LMS pro střední zatížení se silou do Fpmax
= 3000 N (špičková síla), zrychlení 4 G a rychlosti
4 m/s. Motor se skládá z kovové primární částí, která
je tvořena elektrotechnickými plechy s cívkami
a sekundární části. Trojfázové synchronní motory
LMS vynikají velkou hustotou sil a jsou plně vyhovující pro většinu aplikací.
Lineární motory v provedení řady LMF jsou určeny
pro velmi náročné aplikace z hlediska zatížení – jsou
koncipovány hlavně pro obráběcí stroje s velkými
přestavnými hmotami a přídavnými axiálními silami.
Základní konstrukce je shodná s motory typu LMS,
ale je doplněna o externí chladicí okruh primární
části motoru, čímž dojde k výraznému zvýšení
účinnost motoru, jehož dosažitelná špičková síla
je udávána hodnotou 20 000 N. ■
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AliAnce A rošády
přepisují mApy
strojírenského trhu
Nejen v České republice proběhly v posledních letech změny v zastoupení předních světových
firem zabývajících se výrobní technikou. Např. japonský Mori Seiki se spojil s Deckel Maho
Gildemeister a tím došlo také k rozdělení jejich pole působnosti ve světě. Společnosti Mazak,
Fanuc a Mitutoyo přešly v Evropě na národní zastupování výhradně přes svá vlastní střediska
a firma Okuma změnila svou zastupující firmu v České republice.
Ve snaze zmapovat nebo podrobněji nahlédnout
do nové situace z pohledu firemní politiky jednotlivých účastníků, jsme se rozhodli oslovit je s dotazy
týkající se technické a obchodní strategie předchozích i nových partnerů.
Jako prvního jsme se zeptali Jaroslava Svobody,
zakladatele společnosti Misan, která ještě donedávna zastupovala firmu Mazak, dnes již operující
ze samostatné národní pobočky. Mazak v portfoliu
Misanu vystřídal další z japonských výrobců, společnost Okuma.
V čem spatřujete největší rozdíl v přístupu
Vašeho předchozího a současného partnera ve
strategii výroby, distribuce a servisu výrobní
techniky na český, resp. evropský trh?
Úvodem je třeba srovnat fakta o obou japonských
výrobcích, jejichž hlavní stany jsou od sebe v Nagoyi
vzdáleny ne více než 1 km. Zatímco Yamazaki započal
svoji historii v roce 1919 výrobou strojů na rýžové
rohože, Okuma zahájila svoji éru výrobou strojů na
nudle v roce 1898. Yamazaki Mazak je rodinou firmou, Okuma akciovou společností. Mazak uplatňuje
globální výrobní i obchodní politiku. Okuma má
výrobu výhradně v Japonsku s výjimkou závodu na
Tchaj-wanu a v Číně. Od vývoje po výrobu (mechanické díly, elektroniku i silovou elektriku) vše provádí
provádí firma sama. Prodej provádí přes svá kontinentální střediska a dále prostřednictvím zastoupení
místními společnostmi v jednotlivých státech.
Zásadní rozdíl mezi oběma společnostmi shledávám v dosavadním přístupu ke koncepci vlastní
výroby a podílu nákupu. Mazak implementoval
technické novinky co nejrychleji, zejména pokud
to zjednodušovalo výrobu a přispívalo k odlehčení
vztahu k subdodavatelům elektroniky, silových
prvků, a tento fakt využíval jako marketingový argument. Zásadní zlom v technickém vývoji spatřuji
ve vývoji a zavedení dialogového programování
v 80. letech. Přístupnost a možnost programování
obsluhou přímo na stroji bylo tou nejlepší cestou
k začínajícím a malým podnikům. Okuma tím, že
si vše vyrábí sama, posuzuje hlavně výsledný efekt
inovace na obráběcích vlastnostech a parametrech
stroje, a vyvolává tak mnohdy dojem konzervativního přístupu k technickému rozvoji. V porovnání
s konkurencí jsou stroje Okuma tužší, robustnější
a také těžší. Poslední rozvoj CAD/CAM systémů
redukuje dřívější význam dialogového programování (Okuma nabízí svůj IGF), a tak hlavním cílem
dalšího vývoje je prohlubovat nadále otevřenost
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Bývalý prezident Okuma Europe Aoyama Kaoru
(vpravo) při setkání s Jaroslavem Svobodou (vlevo),
zakladatelem Misanu

řídicího systému a rozšiřovat softwarové vybavení
o další inteligentní funkce, automatizace kontroly
stavu stroje a realizace složitých servisních úkonů
(nastavení servoparametrů).
V čem spatřujete největší rozdíl mezi předchozím a současným hlavním dodavatelem
z hlediska výrobního sortimentu dodávané
výrobní techniky?
To, že jsou obě společnosti „přes ulici“, se projevuje
ve velmi podobném výrobním sortimentu. Mazak
svými závody na jednotlivých kontinentech s odlišnými typy provedení strojů má nabízený sortiment
velikostně vícekrát rozmělněný. I když Okuma je
objemem výroby menší, sortimentem pozadu
nezůstává. Svým zaměřením na japonský (37 %)
a asijský trh (22 %) má širší sortiment ve vertikálních
soustruzích a velkých portálových centrech. Právě
u strojů s velkými pojezdy Okuma nejmarkantněji
uplatňuje výhody firemní filosofie „One Source“ spočívající ve vlastním vývoji a výrobě klíčových komponent pro vysoce přesné stroje, jako jsou servomotory,
odměřování os, frekvenční měniče a řídicí systém.
Liší se oba partneři v zaměření na zákaznický
sektor?
Myslím, že ne. Oba se v našich poměrech zaměřují
na menší podniky s náročnou výrobou a především
na subdodavatelský sektor. Hlavní oblastí zájmu
jsou dodavatelé velmi přesných a složitých dílů
především pro letecký, energetický a všeobecný
strojírenský průmysl. Ideálně v opakovaných dávkách kusové nebo malosériové výroby. To je vymezení dané téměř shodným výrobním sortimentem.

Dlouhodobě stagnující japonské hospodářství a narůstající asijská konkurence nutí hledat nové cesty
uplatnění se na trhu. Zda to budou nové vysoce
sofistikované stroje či postupující globalizace anebo
jiná cesta k zákazníkovi, je zatím velkou neznámou.
V čem se odlišují z hlediska obchodní politiky?
Misan s.r.o. spolupracoval se dvěma zastoupeními Mazaku v Evropě. V letech 1995 -2004 jsme
měli jako partnera pro objednávání, obchodně-technické i servisní dotazy německé středisko
Mazak v Goeppingenu. Spolu se Švýcary, Rakušany,
Poláky a dalšími zeměmi jsme se střetávali s vysoce
profesionálním přístupem zkušených zaměstnanců
Mazak Germany. Přesto jsme po krátké době přešli
na budování systému vlastní soběstačnosti. Důvodem byly dlouhé termíny příjezdu servisních techniků a totéž při potřebě pomoci se zpracováním
náročných aplikací. Ke spokojenosti obou stran jsme
toho dosáhli poměrně rychle a německou stranu
jsme využívali pouze k velmi efektivním telefonickým nebo osobním konzultacím. Po roce 2004
jsme omezili i konzultace, neboť nově založená
pražská kancelář Mazaku hrála i v této disciplíně
roli zprostředkovatele.
S přechodem k Okumě jsme se vrátili ke spolupráci
s výrobcem přes německou širokou nabídku kurzů
a zaškolení doplněnou o rychlou personální asistenci
složitějších případů až k postupnému narůstání
vlastní soběstačnosti. Podpora Okumy v přístupu
k potřebným technickým podkladům a postupům je rozhodně na vyšší objemové i kvalitativní
úrovni. Vzájemná důvěra je udržována v dimenzích
evropské kultury. Je to zřejmé nejen ze způsobu
tvorby cenových podkladů, kde je nedílnou součástí spolupráce zastoupení v jednotlivých zemích,
ale i z organizování vzájemných setkání a výměně
zkušeností mezi jednotlivými národními zástupci.
Okuma je také mnohem vstřícnější v poskytování
pomoci jak nabídkou strojů pro předvádění, tak
i snahou pomoci v zaškolování pracovníků jednotlivých zastoupení a podpoře jejich soběstačnosti.
Mají spolu vůbec obě firmy něco společného?
Určitě je to jejich adresa v Japonsku. Tím je ale
řečeno mnoho o pracovitosti, houževnatosti
a ctižádosti dosáhnout nejvyšších met, ale i o vzájemných vztazích mezi lidmi, podniky a národy.
Výchozí podmínky mají stejné, rozdíly jsou patrny
ve strategii budoucího technického i obchodního
rozvoje každého z nich.
Jak se prakticky projevil přechod k novému
partnerovi ve Vaší firmě?
Se zahájením spolupráce s Okumou došlo předně
ke změně atmosféry v naší firmě. Po měsících nejistoty a dohadů o budoucnosti zavládl klid a současně očekávání nových výzev souvisejících se změněnou situací. Okamžitě bylo zahájeno intenzivní
přeškolování ve všech činnostech (servis, aplikace-technologie, prodej). K viditelné změně došlo také
v našem předváděcím a školicím středisku, které se
zaplnilo zapůjčenými stroji Okuma a simulačními
nástroji pro potřeby školení a technologických
studií. Byl založen konsignační sklad náhradních dílů
Okuma zacílený na stroje stávajících zákazníků. ■
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NEJLEPŠÍ KVALITA
SVAŘOVÁNÍ JE MOŽNÁ.
TPS/i ROBOTICS TOTIŽ VYTVÁŘÍ
INTELIGENTNÍ OBLOUK.
Máte zájem?

www.tps-i.com

TPS/i Robotics – dovršení inteligentní revoluce
TPS/i pro roboty představuje dokonalé spojení mezi člověkem, strojem a výrobním prostředím.
řadě
robotizovaného svařování. Výsledkem je
/ nejlepší kvalita svařování
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YuMi a spol.: produktové novinkY
a pokročilé aplikace aBB
V historii brněnského strojírenského veletrhu patří společnost ABB tradičně k nepřehlédnutelným vystavovatelům, a ani letošník ročník není výjimkou. ABB se bude prezentovat jako přední
dodavatel průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a souvisejících služeb
a tomu odpovídá i skladba výrobků, jež chce firma ve své expozici č. 16 v hale G2 představit.
V letošní expozici ABB budou hrát významnou roli
zejména roboty v nejrůznějších podobách. Jejich
vývojem a konstrukcí se firma zabývá již mnoho
let a v současné době se zařízení této značky řadí
v robotické lize mezi uznávanou světovou elitu.
Kromě tradičních výkonných průmyslových robotů
se zejména v poslední době pozornost stále více
upíná na tzv. kooperativní systémy, schopné přímé
spolupráce s člověkem, a právě ABB patří v této
oblasti k průkopníkům.

Regulované pohony ABB
Výrobci strojních zařízení stále častěji hledají způsoby úspor energie a jednou z velmi efektivních
možností je instalace pohonů s měniči frekvence.
Přínosy spojené s využíváním regulovaných pohonů
– ať už je to plynulost regulace, šíře regulačního
pásma, provozní jednoduchost, či možná vazba
na technologické řídicí systémy – neponechávají
nikoho na pochybách o vhodnosti jejich aplikace
v široké škále provozů.
Mezi novinky ABB z této oblasti patří nízkonapěťové
motory s litinovou kostrou M2BAX s třídou účinnosti
IE3, u kterých inovace elektrického i mechanického
návrhu a optimalizace využití materiálu umožnila
kompaktnější velikost motoru. Další z představovaných novinek je vysokonapěťový motor NXR
s žebrovým chlazením, jenž díky jedinečným parametrům (malé rozměry, vysoký měrný výkon,
vysoká spolehlivost, snadná údržba a nízké celkové
provozní náklady) představuje novou generaci tohoto typu motorů. Oba motory splňují aktuální
platnou legislativu včetně EU MEPS.

ABB Jokab Safety
Měnič frekvence
ACS355 Solar pro ekologické čerpání vody

Malý průmyslový robot
IRB 1200

Manage Your Robot

Unikátní robot YuMi – první robot schopný bezpečně
spolupracovat s lidmi

YuMi a IRB 1200
Poprvé v České republice se tak odborné veřejnosti
oficiálně představí unikátní robot YuMi, první robot
schopný zcela bezpečně spolupracovat s lidmi.
Jeho uvedením ABB významně rozšiřuje řady
průmyslových procesů, které lze pomocí robotů
automatizovat.
Jeho „parťákem“ ve veletržní expozici je model
s označením IRB 1200 – kompaktní, flexibilní a rychlý
průmyslový robot, který je výsledkem intenzivního
průzkumu potřeb zákazníků z různých průmyslových
odvětví, na jehož základě je vybaven vysokou univerzálností, snadným ovládáním, rychlostí a kompaktním
designem. Optimálně se uplatní v oborech manipulace s materiálem či obsluhy obráběcích center.

Pod souhrnným řešením s označením Manage
Your Robot nabízí ABB kolekci pokročilých nástrojů
umožňujících řízení robota v souladu s projektem
Industry 4.0. Díky počítačovému programování lze
u robotických systémů zajistit nejen nižší náklady
a špičkové koncové výrobky, ale také maximální návratnost investice. Pro návrh, programování a kontrolu robotizovaných pracovišť využívá ABB nástroj
RobotStudio umožňující provádět programování
na počítači bez nutnosti zasahovat do konstrukce
robotu nebo narušovat stávající výrobu. Nástroj
MyRobot pak umožňuje nepřetržité informování
zákazníka i servisní oddělení ABB o aktuálním stavu
průmyslového robotu, což umožňuje řešit značnou
část poruch bez nutnosti servisního zásahu přímo
u zákazníka. Návštěvníci veletrhu si budou moci
některé exponáty sami vyzkoušet, ať již robotické
nástroje ovládané pomocí iPhone 6, či 3D vizualizaci navrhovaných projektů pomocí RobotStudia
a brýlí Oculus Rift a další pokročilé aplikace.
Řešení pro bezpečnost strojů – ABB Jokab Safety

MACHsense-R:
dálkový strážce motorů

Robotizované svařování
Automatičtí mechaničtí pomocníci lidských pracovníků zaujímají význačné místo i v dalším sektoru
průmyslové výroby. Evropské Aplikační centrum
pro robotizované svařování a dělení materiálu, jež
se od roku 2011 zaměřuje na aplikovaný vývoj,
výrobu a testování jak standardizovaných buněk,
tak ucelených a na klíč sestavených systémů, představí robotizované bodové, obloukové a laserové
svařování doplněné laserovým řezáním.
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ABB Jokab Safety vyvíjí a inovuje své výrobky za
účelem maximálně zjednodušit návrh bezpečnostního obvodu a montáž při zachování maximální
bezpečnosti. Všechny komponenty nabízí v nejvyšší
úrovni PLe a bezpečností relé maximálně universální pro snadné použití.

Vysokonapěťový motor NXR s žebrovým chlazením

V procesu hledání cest, jak ušetřit energii a zajistit
bezproblémový tok výroby, má významné místo
také kvalitní údržba a její významný podpůrný prvek:
sledování provozních parametrů a diagnostika.
Diagnostický nástroj MACHsense-R zajišťuje dálkové monitorování stavu elektromotoru přímo ve
výrobním procesu a je ideálním řešením pro klíčové
pohony v provozu. Pro softwarové vyhodnocení
využívá vlastní algoritmus vytvořený na základě
dlouhodobého výzkumu a vývoje ve výzkumných
centrech ABB. ■
/abb/
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téma: MSV – francouzský průmysl na českém trhu

Francouzi si obhlížejí brno
Představitelé nejvýznamnějších průmyslových
regionů Francie zavítají do brna
Mezinárodní strojírenský veletrh přitahuje každoročně celou řadu francouzských
společností. Letos poprvé na pozvání Francouzsko-české obchodní komory (FČOK)
přijíždí také zástupci deseti nejvýznamnějších průmyslových regionů Francie. Cílem
obchodní mise podpořené Ministerstvem průmyslu a obchodu je nejen návštěva
veletrhu a Francouzského pavilonu organizovaného FČOK.
Účastníci mise se budou moci zároveň podrobně
seznámit s inovačními a výzkumnými centry, která
v Brně vznikla v posledních letech. Naskýtá se příležitost francouzským kolegům ukázat, že Česká republika už není jen montovnou. Vznikají tu zajímavé
inovativní projekty s vysokým potenciálem, kterého
lze efektivně využít. Zástupci regionů budou jednat
o možnostech spolupráce také s místními podniky.
„MSV je více než jen veletrh s evropskou reputací,
který nám pomáhá udržet si povědomí o technologických novinkách a konkurenci. Největší přidanou
hodnotou veletrhu je kontinuita spolupráce s FČOK
na přípravě Francouzského pavilonu. Vystavující
francouzské firmy tak mohou využít na maximum
účasti na veletrhu, zvýšit svou viditelnost na českém
trhu, setkat se s potencionálními českými partnery
a šířit dobré jméno francouzského strojírenství,“ vyzdvihuje přínosy MSV Renáta Plumet-Vavrovicsová,

zástupkyně regionální hospodářské komory Nord
de France z Lille.
Francouzský pavilon je součástí MSV již potřinácté. Letos zaujímá plochu 180 m2 a představí
celkem 16 francouzských firem z oboru strojírenství a plastikářství. Sedmnáctým vystavovatelem je
Francouzsko-česká obchodní komora, organizátor
Francouzského pavilonu. Některé firmy přijíždějí na
veletrh poprvé a český trh teprve objevují (Erem,
Howa Tramico, Silexe), jiné jsou stálými vystavovateli
(Lachant Spring, Numalliance, Process). Rekordmanem je firma Chambrelan, výrobce průmyslových
teleskopických kuličkových lišt a lineárního kolejnicového vedení, která vystavuje v rámci Francouzského pavilonu již podesáté. Výrobky Chambrelan
vznikají ve francouzském přístavním městě Le Havre
v Normandii, ze stejného regionu přijela na MSV
vystavovat i tamní regionální hospodářská komora.

Na MSV se z Normandie chystá také početná skupina podnikatelů, kteří budou mezi českými strojaři
hledat partnery pro další spolupráci.
„Česká republika má veliký průmyslový potenciál,
který je pro Francii přitažlivý svou geografickou
i kulturní blízkostí k tamnímu trhu. V ČR najdete
schopné inženýry, laboratoře a zkušebny vybavené
nejmodernější technikou a schopnost generovat
a rozvíjet dobré nápady. V oblasti nanotechnologií nebo strojírenství máme Francii co nabídnout
a nesmíme se bát troufnout si na francouzský trh,“
povzbuzuje české firmy Michal Macko, obchodní
ředitel Francouzsko-české obchodní komory.
Účast na veletrhu umožňuje francouzským podnikům představit zájemcům, zejména z řad odborné
veřejnosti, poslední inovace v oboru, zviditelnit se
na českém trhu a navázat obchodní kontakty s potencionálními klienty a dodavateli. Pomocnou ruku
v navazování mezinárodních obchodních vztahů
firmám podává Francouzsko-česká obchodní

Strojírenskou část Francouzského pavilonu najdete na stáncích 43 a 44 pavilonu V, plastikářské společnosti v pavilonu G1 na stáncích
22, 23 a 24.

komora, která je oficiálním zástupcem veletrhů MSV
a Plastex pro Francii. Stará se o komunikaci a propagaci Francouzského pavilonu a jeho vystavovatelů,
kterým zároveň poskytuje obchodní a technickou
podporu pro účast na veletrhu.

CCI International
Normandie

V 044 c

www.exportennormandie.com

Obchodní a průmyslová obchodní komora regionu Normandie – exportní
poradenství a podpora firem z regionu.

DEVEHO consulting

V 044 d

www.deveho.com

Mezinárodní partner pro implementaci systému Sage ERP X3.

Devillé TPC Jihlava

G1 023

www.devillesa.fr

Výroba technických plastových dílů vstřikováním, zastřikování kovových
zálisků, kompletace plastových a kovových dílů, ultrazvukové svařování
plastů. Kovové výlisky.

EREM

V 044 b

www.erem-sa.com

Strojírenská a kotlářská výroba. Sesterská společnost TCIN se specializuje na
přesné zpracování plechu.

Francouzsko-česká
obchodní komora

V 044 d

www.ccft-fcok.cz

290 členských společností a služby v oblastech podpory rozvoje firem na
českém a francouzském trhu – vyhledávání obchodních partnerů, domicilace, podnikatelský inkubátor, veletrhy, marketing, HR.

Howa Tramico

G1 024

www.howa-tramico.fr

Mezinárodní společnost specializovaná na výrobu a zpracování pěnových
materiálů pro automobilový průmysl a další průmyslová odvětví.

Chambrelan

V 044 a

www.chambrelan.cz

Průmyslové teleskopické kuličkové lišty a lineární kolejnicová vedení.

Kompass Czech Republic s.r.o. V 044 d

http://cz.kompass.com

Globální firemní databáze – profesionální obchodní informace ze 70 zemí.

LACHANT SPRING CZ

V 044 f

www.martis.cz

Vývoj a výroba přesných pružin z kruhových i plochých profilů, obchod s dráty.

Mecanolav

V 044 d

www.mecanolav.com

Vývoj a výroba průmyslových myček obrobků.

Numalliance

V 044 h

www.numalliance.com

Vývoj, výroba a prodej CNC strojů k ohýbání drátů, trubek a kovových pásů.

Process

G1 022

www.process.fr

Výroba pohledových a technických dílů z termoplastů, návrh a výroba nástrojů.

Région Haute Normandie

V 044 c

www.hautenormandie.fr

Oficiální zastoupení francouzského regionu Haute Normandie.

Rousselet Robatel

V 044 g

www.rousselet.fr

Odstředivky, odstředivé sušičky a dekantéry pro strojírenství, povrchové
úpravy pro chemický, farmaceutický průmysl a další obory.

SFH

V 044 d

www.sfh.fr

Stroje na recyklaci třísek z obrábění a zpětné získávání řezných kapalin.

Silexe industries

V 044 e

www.silexe-industries.com

Stroje a zařízení na zpracování drátu a pásů, na výrobu pružin, pletiva, ostnatých drátů, mříží a roštů z tahokovu.

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA

V 043

www.total.cz

Průmyslové oleje, plastická maziva a speciální kapaliny.
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O Francouzsko-české
obchodní komoře
Francouzsko-česká obchodní komora, založená
v březnu 1996, sdružuje více než 290 členských
společností. Je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů
obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky
jednotné Evropy.
Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým
FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference,
Speed Business Meetingy v Praze a v regionech,
kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque
a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014
přišlo na akce FČOK více než 2900 hostů.
Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám,
které chtějí začít podnikat na novém trhu: vyhledávání
obchodních partnerů, domicilace, podnikatelský
inkubátor, marketing, HR služby. FČOK je také pořadatelem již 13. ročníku francouzského pavilonu
na MSV. Služeb obchodního oddělení na podporu
podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK
je členem CCI France International, která sdružuje 112
francouzských obchodních komor v zahraničí. ■

ČESKÉ ÚSPĚCHY
FRANCOUZSKÝCH FIREM

hodly na spolupráci. Společná kolínská fabrika
dává práci třem tisícovkám lidí, za což sklidila
kritiku i přímo od někdejšího prezidenta Francie
Nicolase Sarkozyho.

Čeští strojaři jsou skvělí. Přesto se na českém trhu dovedlo prosadit hned několik francouzských
firem. Polovina kapitálu kolínské automobilky TPCA je francouzská, brněnské strojírenské
společnosti Poclain Hydraulics loni vzrostly tržby za prodej motorů o 12 %. Obě tyto firmy
jsou navíc členy Francouzsko-české obchodní komory.

České ruce vyrábí francouzská auta

Foto: TPCA

Foto: TPCA

Kolínská TPCA za první pololetí roku 2015 trhala
rekordy. Za prvních šest měsíců opustilo výrobní
linky automobilky 114 694 vozů, což je o 38 % víc
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než za stejné období loňského roku. Za nárůstem
stojí především start výroby nové generace modelů
všech tří značek. Jak Francouzi, tak Japonci vsadili
na výrobu minivozů.
Z výrobní linky TPCA sjede jedno nové auto
každých 55 vteřin, Češi však rozhodně nestačí
všechna tato auta „spotřebovat“. Celá čtvrtina
jich putuje do Velké Británie, 16 % do Francie,
přibližně po devíti procentech do Německa, Itálie
a Nizozemska.
TPCA je světovým unikátem. Je strategickým
spojením japonské Toyoty s francouzskou skupinou PSA (Peugeot a Citroen). Na světovém
trhu si tyto značky nemilosrdně konkurují, Česká
republika je jediné místo na světě, kde se do-

Milion motorů z Brna
Brněnské strojírenské společnosti Poclain Hydraulics
se loni dařilo a o 12 % jí vzrostly tržby za prodej
vlastních výrobků a služeb na 1,64 miliardy korun.
Firma v Brně vyrábí hydraulické motory a hydrostatické převody. Předloni jich bylo poprvé od roku
2007 znovu přes 100 000, celkově firma vyrobila již
víc než jeden milion motorů. V roce 2014 vyrobila
firma 111 000 motorů. Plánem na letošní rok je
příprava rozšíření kapacity výrobního závodu na
150 000 motorů.
Česká pobočka francouzské mateřské společnosti
vznikla už před dvaceti lety, dnes zaměstnává přibližně 300 lidí. Pobočka v ČR má výsadní postavení,
je největším výrobním závodem z osmi poboček
francouzské firmy ve světě.
Společnost byla v roce 2014 oceněna Cenou Francouzsko-české obchodní komory za příkladné
čerpání evropských fondů pro rozvoj společnosti.
V rámci projektu Millesime zavedla prototyp
hydraulického pomaluběžného radiálního motoru
do sériové výroby. ■

Foto: Poclain Hydraulics
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Věříme, že Francie bude jednou
i hlaVní partnerskou zemí brněnského
strojírenského Veletrhu
Už desítky let patří Francie mezi nejvýznamnější zahraniční účastníky MSV Brno. Na hlavním
průmyslovém veletrhu v ČR se prezentuje jak prostřednictvím řady společností a jejich poboček působících na našem teritoriu, tak zejména v posledních letech i reprezentativní oficiální
společnou expozicí francouzských firem a institucí, které mají zájem o rozvoj užší spolupráce
se zdejšími průmyslovými i dalšími partnery. Jak vidí aktivitu francouzských firem v rámci
dosavadní historie veletrhu, komentuje manažer MSV Jiří Rousek.
Jaké jsou dosavadní zkušenosti s oficiální
účastí francouzských firem na MSV, kde patří
již léta k tradičním vystavovatelům. Od kdy
se MSV účastní?
„Francouzský pavilon“ je na MSV již potřinácté a tato
oficiální účast patří k těm nejstabilnějším. Pokud
mohu soudit z ohlasů, francouzské firmy považují
Mezinárodní strojírenský veletrh za důležitý, zajímavý a důkladně se na něj připravují.

Zatím ještě ne, ale věříme, že se to v blízké budoucnosti podaří. Jednání v tomto smyslu již začala.

Jaký podíl z hlediska počtu vystavovatelů
zaujímá Francie ve statistikách MSV?
Francie patří tradičně do první desítky zemí z hlediska počtu vystavovatelů. Rádi bychom samozřejmě, aby z Francie jezdilo i více odborných návštěvníků, na tom musíme ještě zapracovat.

Francouzské firmy jako Alstom, Areva, Airbus,
TPCA a řada dalších, působící i na českém trhu,
patří k významným vystavovatelům v rámci různých veletržních akcí, MSV nevyjímaje. Kromě
nich se však Francie představuje obvykle i v ne
úplně malé společné expozici, má to z hlediska
vystavovatele nějaké výhody, jak se prezentovat veřejnosti a návštěvníkům veletrhu?
Účast na oficiální expozici je organizačně a cenově
výhodnější a zároveň je to i dobrá možnost, jak si
ten či onen veletrh otestovat. O to více jsme potěšeni, když se pak firma z oficiální expozice rozhodne
následně vystavovat individuálně.

Byla Francie také hlavní partnerskou zemí
jako např. v minulosti Indie?

Jsou brněnské veletrhy také nějak zapojeny
do podpory prezentace českého průmyslu ve

držíme Vysoký standard
Společnost PepsiCo CZ je známa především díky širokému sortimentu nealkoholických nápojů.
Zasvěcení vědí, že do jejího portfolia patří také bramborové chipsy Lay’s, které vyrábí dceřiná
firma Frito-Lay. My jsme se však s General Managerem společnosti Josefem Neumannem bavili
o autech a operativním leasingu.
Proč se PepsiCo rozhodl pro správu vozového
parku formou operativního leasingu? Jaké
výhody vám to přináší?
V prvé řadě je to jednoduchost. Operativní leasing
nám umožňuje soustředit se maximálně na náš hlavní
byznys a starost o auta ponechat plně na profesionálech. Přitom máme garantovanou cenu a kvalitu servisu. Významnou roli hraje samozřejmě také finanční
stránka. Náklady na provoz autoparku jsou při tomto
způsobu pořízení vozidel v podstatě stabilní, snadno
predikovatelné a ve vlastnictví aut nemáme vázány
finance, které můžeme použít k podnikání.
Spolupráce s vaším dodavatelem operativního
leasingu – společností Arval trvá už více než
10 let. Čemu přičítáte, že vám to partnerství
tak dlouho vydrželo?
Vše je o lidech a v Arvalu pracují lidé, kteří nejen že skvěle
rozumějí svému byznysu, ale také dokážou pochopit
potřeby klienta. Výsledkem je pak jasné win – win řešení.
Spokojeni jsme jak my, tak dodavatel. Problémy se samozřejmě občas vyskytnou, ale v Arvalu se k nim staví
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otevřeně a vždy se hledají řešení, nikoliv výmluvy. Toho si
cením, a proto nemám důvod na spolupráci nic měnit.
Jak se za tu dobu vyvíjely služby, které společnost PepsiCo od Arvalu dostává? Na co jste
kladli důraz v začátcích spolupráce a na co
kladete důraz dnes?
V první fázi kontraktu nás samozřejmě nejvíce zajímalo předání do té doby naší vlastní flotily Arvalu.

Francii? Myslím, že je tam MIDEST, CARTES,
SIAL, EMBALLAGE, EUROSATORY či EQUIPHOTEL v Paříži nebo MIPIM v Cannes, kde se BVV
např. letos rovněž podílí?
Ano, účastníme se výběrových řízení na organizaci
oficiálních účastí ČR v zahraničí, a pokud uspějeme,
zajišťujeme české oficiální expozice v gesci MPO
ČR a dalších institucí, mimo jiné i na veletrzích
ve Francii.
Jaký je Váš osobní vztah ke Francii, máte třeba
rád francouzskou gastronomii?
Velmi vřelý, je to moje oblíbená země, ve které se
vždy cítím moc dobře. Nejčastěji navštěvuji francouzská lyžařská střediska, která patří podle mého
názoru vůbec k nejlepším na světě. Francouzskou
kuchyni mám taky moc rád, hlavně tu z oblasti
Provence. ■

Aby vše proběhlo hladce a bez problémů. Pak jsme
se soustředili na kvalitu servisu, který v rámci operativního leasingu dostáváme. Ten však má už od
samého počátku spolupráce poměrně vysokou
úroveň a nasazený standard se neustále zvyšuje.
Liší se nějak vzájemná spolupráce PepsiCo
a Arvalu na Slovensku a v Maďarsku, nebo
máte všude „stejný standard“?
Snažíme se o stejný standard a jednotný rámec
spolupráce ve všech zemích. Samozřejmě se najdou
lokální odchylky, ale nejedná se o nic zásadního.
Pro nás je velmi důležité právě to, že Arval dokáže
zajistit stejné podmínky a kvalitu ve všech zemích,
kde využíváme jeho služeb.
Vozový park PepsiCo se skládá převážně ze
značky Opel. Jakým způsobem zasahuje do
výběru značek a modelů leasingová společnost?
Výběr vozového parku volíme po vzájemné dohodě.
Snažíme se vždy optimalizovat celý produkt a neomezovat rozhodnutí pouze na nákup konkrétní značky
či modelu. Velký význam má samozřejmě optimalizace nákladů na provoz, s čímž nám hodně pomáhají
různé analýzy, které pro nás lidé v Arvalu připravují.
Důraz klademe i na bezpečnost a ekologii. Bez
splnění stanovených bezpečnostních a ekologických
parametrů auta ani nezařazujeme do výběru. Na
druhou stranu je třeba říci, že kvalita vozů po této
stránce se v posledních letech hodně zvýšila a nabídka
vozů splňujících naše kritéria je velmi široká. ■
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Resourcing the world

Veolia nabízí komplexní řešení
pro vodárenství, energetiku a odpadové hospodářství

Vodohospodářské služby
poskytujeme 3,5 milionu
obyvatel ČR.

Vyrábíme a dodáme teplo,
elektřinu, chlad. Teplem
zásobujeme více než 260
tisíc domácností.

www.veolia.cz

Zajišťujeme komplexní
využití vedlejších
energetických produktů.
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Motorizovaný svět pod
prapory aLd autoMotive
Červenočerné logo a jeho design evokuje příslušnost k rodině Komerční banky, resp. její
mateřské společnosti Société Générale. To představuje pro klienty výhodu nejen z pohledu
finanční stránky (díky silnému kapitálovému zázemí), ale i možnostmi a rozsahem sdílených
zkušeností, které příslušnost k silné nadnárodní skupině nabízí. V současné době je ALD
Automotive group třetí největší společností svého druhu v oboru, která spravuje ve čtyřech
desítkách zemí více než 1 100 000 vozidel.
Na českém trhu, kde patří rovněž do první čtyřky
největších firem ve svém oboru, působí ALD Automotive od roku 2002 a od té doby prošlo její
administrativou na 60 000 vozidel, která jejím prostřednictvím získala své nové uživatele. V loňském
roce (kdy působnost společnosti zahrnovala ještě
od letoška samostatný region Slovenska) pečovala
o cca 15 000 vozů, letošní rok se však i po vyčlenění Slovenska jako autonomního člena skupiny
tomuto číslu bude rovněž blížit – aktuálně je pod
křídly ALD Automotive v ČR zhruba 14,3 tis. vozů.
Společnost se zaměřuje na leasingové produkty
pro firemní zákazníky (bez ohledu na počet vozidel
v jejich flotile), přičemž o fleetové vozy z firemních
autoparků se ALD Automotive dokáže postarat
doslova od A po Z.
Centrála společnosti se nachází v Praze, o svoji
klientelu pečuje i ze svých poboček v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Hradci Králové.
Jejich klienty jsou menší živnostníci i velké mezinárodní korporace, o které se společnost stará
i na globální úrovni. Tomu odpovídá i široká škála
produktů koncipovaných na míru individuálním
potřebám zákazníků. Klíčovým produktem je Full-Service leasing ALL INCLUSIVE, již mnohokrát
oceněný v prestižních anketách Zlatá Koruna a Fleet
Awards. Další služby a produkty společnosti zajišťují
klientům ALD Automotive maximální komfort, a to
včetně pick-up servisu, asistenční služby v případě
poruchy i nehody, GPS monitoringu pohybu vozidel
pod názvem ALD Car Monitor, on-line reportingu
Fleet Monitor nebo mobilní aplikace Smart Car.
Jak to vše funguje v praxi, objasňuje obchodní ředitel leasingové společnosti ALD Automotive
Martin Štětina.
Jakým způsobem si firmy v Česku pořizují
auta?
Rozhodování českých manažerů či majitelů firem
ohledně vozového parku dosud odráží stále velkou
potřebu věci vlastnit a tím nad nimi udržovat kontrolu. Což ovšem při utváření a správě vozového
parku znamená přijmout náklady a samozřejmě
i určitá rizika. Při kalkulaci je nutné zvažovat nejen
prostou pořizovací cenu vozů, ale i jejich celkové
provozní náklady, personální zajištění správy fleetu
a možná rizika při následném odprodeji ojetých
vozů z majetku společnosti.
Na západ od našich hranic se už před desítkami let
začal masivně prosazovat operativní leasing, který
i k nám už vnesly velké nadnárodní společnosti typu
DHL, Bosch nebo Nestlé, jenže u nás je potenciál
operativního leasingu stále ještě nedoceněný, takto
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pořízených aut v ČR aktuálně jezdí teprve okolo
80 000, což je ve srovnání s vyspělými evropskými
ekonomikami opravdu málo.
Přitom se zde nabízí řada výhod: odpadají jakékoli
počáteční náklady a i platby za pronájem – jsou
stejně jako leasingové splátky – daňově uznatelné.
Auto pořízené formou operativního leasingu neboli pronájmem na sjednanou dobu a za daných
podmínek je v maximální možné míře zajištěné tak,
aby provozovateli jen sloužilo a víc se jím nemusel
zabývat.

Zajišťujeme mu plnou mobilitu a outsourcujeme
kompletní správu vozového parku a s tím spojené
služby, aby se firma mohla věnovat už jen svému
byznysu. V případě, že firma pořizuje vozy jinou formou, většinou k tomu udržuje oddělení správy vozového parku. Zaměstnanci pak často jezdí v pracovní
době do servisu měnit pneumatiky a podobně.
Naše řešení nejen šetří náklady, ale uvolňuje firmám
i jejich lidské zdroje. Naše smluvní pneuservisy ve
firmách např. vyzvedávají auta klientů a vrací je tam
po přezutí a všech úkonech s tím souvisejících zpět.
K argumentům, kterými se snažíte klienty
přesvědčit, patří kromě rozsahu a úrovně
poskytovaných služeb i výhodnější ceny. Jak
jich dosahujete?
Finance, za něž auta pořizujeme, získáváme od naší
sesterské společnosti Komerční banky za výhodných podmínek, a to z globálního pohledu, přičemž

nejde jen o cenu, ale i jejich pohotovost a časovou strukturu. Ve skupině využíváme synergických
efektů. Jsme opravdu velcí i v celosvětovém měřítku
a u dodavatelů si dokážeme vyjednat velkododavatelské podmínky při nákupu nových vozů, servisech,
pneuservisech, sazbách na pojištění atd. Díky tomu
se dostáváme nejen na lepší ceny, ale snažíme se
je samozřejmě promítat i do lepší úrovně služeb.
Třeba pojistné události řešíme rovnou u nás v leasingové společnosti – pracovníci pojišťovny sedí
přímo u nás, a to bezesporu napomáhá rychlému
a komfortnímu řešení.
Rád bych zmínil rovněž naše dlouhodobé zkušenosti a propracovaný systém remarketingu. Trendem poslední doby jsou námi pořádané internetové aukce, stále však využíváme i možnosti prodeje
retailovému zákazníkovi či zástupci společnosti,
v případě jeho zájmu. V rámci operativního leasingu tak klient v rámci své pravidelné platby hradí
financovanou hodnotu vozu (rozdíl mezi pořizovací
a zůstatkovou hodnotou) a s jeho provozem spojené a vybrané služby. Rád bych také zdůraznil, že
veškeré námi dosahované finanční efekty promítáme ve prospěch našich klientů.
Klient je při převzetí nového vozu seznámen s tzv.
kodexem opotřebení, kde je definováno tzv. přiměřené opotřebení odpovídající stáří vozu a najetým
kilometrům. Jde o dokument, v souladu s kterým
dochází k vyhodnocení stavu vozu po ukončení
leasingové smlouvy. Nezávislý posudek pro nás
zpracovává renomovaná společnost SGS. Dále
automobily chrání existence schválených oprav
a údržby v renomovaných servisech. Velmi důležitou roli v procesu určitě sehrává rovněž tzv. car
policy a nastavená pravidla ve firmě, která vozy
používá. Skvěle fungující motivací je možnost
přednostního odkupu klientem/zaměstnancem
za zvýhodněných podmínek, takže se svěřeným
vozem zachází slušně, jako s (budoucím) vlastním.
Mohou se skutečné náklady odchylovat od
sjednaných?
Výše splátek je klientovi garantována po celou dobu
smluvního vztahu, veškerá rizika vývoje úrokových
sazeb, cen na sekundárním trhu apod. jsou tedy
plně přebírána námi, takže klient tak může počítat
s jasnými, předvídatelnými náklady souvisejícími
s financováním a správou vozového parku. Jedinou
proměnou jsou tak de facto pouze provozní kapaliny.
Z toho vyplývá, že na firmu z tohoto pohledu nedoléhají žádné náhlé výdaje a její cash flow je v tomto
směru vyrovnané. S automobilem ve vlastnictví se
tato situace nedá srovnávat. Majitele, který mnohdy
předpokládá, že je bude provozovat „zadarmo“, čeká
poměrně často rozčarování v podobě zjištění, že
náklady s časem strmě stoupají a jsou zcela nevyzpytatelné, o klesající hodnotě vozu nemluvě.
Na předpokládaný nájezd klienti usuzují poměrně
snadno, protože znají běh firmy. Pokud však kilometry přesto nekorespondují s podmínkami dojednanými ve smlouvě, což se může např. vzhledem
k vývoji zakázkové náplně stát, je naprostou samozřejmostí předložení návrhu na tzv. rekalkulaci, tak aby splátky hrazené klientem odpovídaly
skutečnému stavu a byla zachována jejich rovnoměrnost. ■
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JSTE PŘIPRAVENI NASTARTOVAT
RŮST VAŠEHO PODNIKÁNÍ?
VYPOŘÁDÁVÁTE SE S RŮZNÝMI VÝZVAMI, JAK ZAJISTIT PŘIDANOU
HODNOTU PRO ZÁKAZNÍKY, JAK ZÍSKAT NOVÉ TRHY, JAK
ODSTRANIT NÁKLADY, JAK AUTOMATIZOVAT PROCESY, ATD?
Pokud je tomu tak, spojte se
se Sage X3
Z nedávné studie zaměřené na evropské a severoamerické společnosti vyplynulo, že zlepšení
dostupnosti, možnosti využití a analýzy dat mají
značný dopad na obchodní výsledky.
Je možné jednat rychleji, pracovat z kteréhokoliv místa na světě, řídit své procesy, zlepšovat své
služby zákazníkům a optimalizovat své finance tak,
aby byly investovány do růstu vaší společnosti.
Sage X3 je rychlejší, jednodušší a flexibilnější řešení
řízení podniku pro středně velké firmy a dceřinné

společnosti velkých firem s mezinárodní působností.
Zrychlí všechny vaše klíčové obchodní procesy,
a to v rámci jednoho systému. Přizpůsobí se tak,
aby vyhovoval požadavkům vaší společnosti
a uživatelským rolím, s důrazem na snadnost použití. Přizpůsobí se vašim specifickým firemním
pravidlům.
Za více než 10 let se Sage X3 osvědčil jako komplexní řešení zaměřené na požadavky a výzvy
středně velkých firem z oblasti výroby, služeb, distribuce a mnoha dalších. Více než 5100 spokoje-

Zveme vás k návštěvě a představení
Sage X3, aplikované na vaše
firemní a výrobní procesy.
Najdete nás na našem stánku V 044 d.

ných zákazníků z více než 100 zemí se s cílem růst
rozhodlo právě pro Sage X3.
Sage prostřednictvím svého obchodního partnera Deveho Consulting Group se účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně od 14.
do 18. září.

Deveho Consulting Group
Jako Deveho Consulting Group jsme mezinárodním obchodním partnerem společnosti Sage,
zaměřeným na multinárodní implementace softwaru Sage X3. Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti vnitrostátních právních předpisů.
Naše služby zajišťujeme s vysokou přidanou
hodnotou ‚know how‘, například v osvědčených
postupech v oblasti technické, fiskální implementaci a podpoře zákazníků v jejich mezinárodním
růstu a exportních strategiích. Zaměřujeme se
na středně velké firmy v oblasti průmyslu, služeb
a distribuce. Z Bratislavy zajišťujeme služby do
zemí jako Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
Centrálu má Deveho Consulting Group ve Francii,
vedle Slovenska jsou pobočky také v Rumunsku
a Španělsku. ■

Přejete si, aby Váš obchod rostl a stal se ziskovějším?

Vítejte v Sage
Spolu s naším partnerem DEVEHO
consulting nás najdete na
Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně, kde můžete poznat
naše nadnárodní integrované řešení.

Přijďte a navštivte náš stánek
V 044 D od 14. - 18. září

DEVEHO Consulting Group
+42 1 23 26 61 938
martin.zuzak@deveho.com

www.sagex3.com
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Galský kohout a český
lev si v byznysu rozumějí
Francie je pro český průmysl významným partnerem, a to nejen pokud jde o obchodní výměnu,
ale i v oblasti průmyslové výroby, kde pojí oba státy rozsáhlá spolupráce v řadě oblastí, kde
jsou aktivní zastoupení nebo partneři významných francouzských firem, české firmy naopak
úspěšně fungují i jako významní subdodavatelé francouzských výrobců.
V ČR působí podle statistik Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
v současné době téměř půl tisícovky (konkrétně
497) francouzských firem, které zaměstnávají přes
64 000 zaměstnanců, takže Francie patří nepochybně mezi nejvýznamnější evropské hospodářské partnery českého průmyslu. Pro ČR je 8. nejdůležitějším dovozcem a 4. nejdůležitějším exportním
trhem, Česko je naopak 24. nejvýznamnější zemí
pro francouzský export a 13. nejvýznamnějším
francouzským dovozcem. Mezi nejvýznamnější
francouzské dovozce do ČR patří zejména firmy
z automobilového průmyslu, např. Renault ČR,
Peugeot ČR, Citroën ČR, Škoda Auto Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Valeo Autoklimatizace
Rakovník, Lucas Varity Jablonec nad Nisou, ale
i řada dalších renomovaných značek např. z elektrotechnického průmyslu, farmaceutického a kosmetického průmyslu a samozřejmě z potravinářství
a logistiky. Figurují mezi nimi Schneider Electric

Písek, M.L.S. Holice, Orgapol, Arvinmeritor Liberec,
Čerozfrucht Praha, Eli Lilly ČR, Phoenix, Matthey
Ústí nad Labem, Bontaz C.CZ Velká Dobrá, ČSA,
Coca-Cola Beverage, Lusas, aj.
Do země galského kohouta směřuje od nás naopak
významná část exportu dopravující na tamní trh
výrobky vzniklé ve zdejších továrnách. Mezi hlavní
exportéry patří opět především firmy ze segmentu
automotive - kromě již výše zmíněných, jsou to
např. Bosch Jihlava, CON.Teves CR Jičín, Siemens
VDO Brandýs nad Labem, Barum Continental Otrokovice, ale s francouzskými partnery čile obchodují
a kooperují např. i zástupci leteckého průmyslu jako
Latecoere / Letov Letecká výroba Praha, Aero Vodochody, plzeňský Zodiac Galleys Europe či výrobci
elektroniky jako ASUS Czech Ostrava, Panasonic
AVC Plzeň a řada dalších firem Daikin Plzeň, Behr
Czech Mnichovo Hradiště, PCA Logistika CZ Praha.
Z Francie do ČR putují zejména automobily, léčiva
a farmaceutické výrobky, kosmetika, nejrůznější

Výroba v pražské továrně společnosti Latecoere
zahrnuje i dveře do letounů Airbus 320

součástky, náhradní díly ke strojům a vozidlům,
železo a ocel a plastové výrobky, ale také letadla
– airbusy je vybavena flotila českého národního
dopravce, ale díly pro Airbus se zde také vyrábějí.
Český export zase obsahuje hlavně automobily
a díly pro ně, např. brzdy, paměťové moduly, ale
i hračky. Za loňský rok tak dodala Francie do ČR
zboží v hodnotě 3 541 mil. eur a české firmy vyexportovaly do Francie produkci v objemu téměř
6 mld. (5 952 mil.) eur.
Také v oblasti železničního průmyslu a dopravy mají
obě země živé vztahy. Na zkušebním železničním
okruhu ve Velimi u Kolína se testovaly i nové francouzské vysokorychlostní soupravy AGV, na českých
regionálních tratích by se mohly zase objevit moderní soupravy Coradia Lint vyráběné společností
Alstom, o jejichž pořízení se nyní jedná. ■

Starost o auta jsem přenechal ARVALu.
Mám víc času na náš business a na sebe.

Josef Neumann, generální ředitel PEPSICO ČR

Rád se dívám do budoucnosti. Ať už jde o společnost,
rodinu nebo firmu. S operativním leasingem od
Arvalu mám před sebou výhled bez překážek.

We care about cars. We care about you.

www.arval.cz
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S Veletrhy Brno na MSV
i do SVěta
Brány Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015 se otevírají a oficiální dodavatel výstavních
expozic Veletrhy Brno a.s. – úsek Realizace expozic a servis má za sebou nejdůležitější akci
roku. Zeptali jsme se ředitele výstavby expozic, pana Ing. Tomáše Moravce, co nového pro
výstavní stánky nabídli vystavovatelům:
V zásadě máme dva typy vystavovatelů – jedni se chtějí
odlišit a vyniknout s atypickou stavbou, druzí dávají
přednost ekonomicky úspornější variantě ve formě
expozice z typových prvků. Ani tato varianta však neznamená, že by se vytratila originalita. Kreativní architekti,
se kterými spolupracujeme, dovedou s prvky zacházet
tak, že i standardní stánek může být atraktivní. Navíc
jako oficiální partner německého výrobce systému
Octanorm pravidelně doplňujeme konstrukční systémy
Octanorm i Maxima o nové moderní prvky.

sparé stěny, sklo a lamináty. Velký vliv na výsledný
efekt má prvek osvětlení.
Jaké zajímavé expozice realizujete letos na MSV?
Poutavost expozice nemusí být vždy spojena s velikostí. Snažíme se, aby každý vystavovatel od nás dostal servis a odpovídající kvalitu. Nespornou výhodou
pro vystavovatele je rychlost reakce; sídlíme v areálu
BVV a naše reakční doba je v řádu minut. Jsem velmi
rád, že si Veletrhy Brno pro výstavbu expozice vybrali

Jaké jsou trendy v atypické výstavbě?
Firmy dnes velmi dobře specifikují své požadavky
a je na nás, abychom je uměli aplikovat do výsledného díla. Cílem naší práce je skloubit požadavky
vystavovatele a technické možnosti stavby. Důraz je
kladen na rychlost montáže, opakovatelnost použití a čistotu zpracování. Proto využíváme moderní
materiály jako např. textilie
pro velkoplošné
beze- 1
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hlavní partneři veletrhu – Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Svaz strojírenské technologie či Českomoravská elektrotechnická asociace. Realizujeme
také řadu zahraničních oficiálních účastí např. z Německa, Číny včetně kolektivní účasti Francie. Z těch
individuálních účastí bych rád upozornil na expozice
firem ALTA, ŹĎAS – Železiarne Podbrezova Group,
TOS Varnsdorf nebo patrový stánek firmy PROFIKA.
Expozice stavíte jen v Brně na výstavišti?
To samozřejmě ne. Pro řadu našich zákazníků navrhujeme a stavíme výstavní expozice na mezinárodních
veletrzích po celé Evropě, ale i v USA nebo Asii. Pravidelně se zúčastňujeme výběrových řízení na zajištění
oficiálních účastí České republiky v zahraničí, letos
jsme mj. zajišťovali společnou účast českých firem
na veletrhu obranné techniky IDEX Abu Dhabi nebo
velkou expozici výrobců obráběcích strojů na veletrhu
CIMT Peking v Číně pro MPO ČR. S prací v zahraničí
máme dlouholeté zkušenosti, které nabízíme nejenom českým, ale i zahraničním vystavovatelům. ■

Realizace expozic a servis
v ČR i ve světě
veletrhy

full service

tribuny

výstavy

eventy
expozice@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice

interiéry
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Odborná sekce tribotechnika ČSS Vás zve na vzdělávací kurz

ZÁKLADY TRIBOTECHNIKY
15.–16. října 2015

Organizační sekretariát kurzu:
Česká strojnická společnost,
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1,
tel.: 221 082 203, mobil: 728 747 242,
e-mail: strojspol@csvts.cz

HOTEL SKI
Nové Město
na Moravě

www.strojnicka-spolecnost.cz,
www.tribotechnika.cz

Co je cílem vzdělávacího kurzu?
Tribotechnika jako realizační úsek tribologie,
tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků,
je významnou disciplinou každé výrobní i provozní praxe. Mazivo je dnes považováno za
konstrukční prvek každého stroje, ve kterém je
použito. Proto tento odborný kurz bude účastníky informovat především o mazivech a mazání,
ale také o správné aplikaci maziv a důležitosti
jejich ošetřování, které jsou předpokladem pro
bezporuchový provoz strojů a tím pro významné
úspory nákladů.

Zásadou bude objektivita informací nezatížená
komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům
průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.
Kurz je určen pro: podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby
a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, ale i zemědělství. Bude přínosem
i pro nové pracovníky olejářských společností
a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím
i seriozních obchodních úspěchů.

Kurz se koná v turisticky přitažlivé oblasti ležící
v samém středu Českomoravské vrchoviny s celou
řadou kulturních památek a přírodních zajímavostí.
V okolí hotelu jsou upravené běžecké a cyklistické
tratě v délce 15 km, které lze využít rovněž k jízdě
na kolečkových bruslích a lyžích. V rámci hotelového komplexu jsou návštěvníkům k dispozici
tenisové kurty, minigolf, wellness centrum, fitness,
biatlonová střelnice, půjčovna horských kol, tenisového vybavení a míčů.
Příjem přihlášek je nejpozději do 2. 10. 2015
na adresu organizačního sekretariátu ČSS,
e-mailem, poštou, nebo i telefonicky.

INOVAČNÍ MODELY
VYCHYSTÁVACÍCH VOZÍKŮ
Jungheinrich uvedl na trh další modely horizontálních vychystávacích vozíků řady ECE 225,
tentokrát s příponou HP. Jde o modely: ECE 225 HP s hydraulickým zdvihem plošiny, a ECE
225 HP-LJ se zdvihem plošiny a ovládací jednotkou s možností zdvihu.
Nové modely vycházejí z typu ECE 225, který
byl jako koncepční vozík opatřen úplně novou
technikou pohonu a elektronikou. Vyznačují se
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vyšším zrychlením a lepším jízdním výkonem.
Kromě toho vozíky disponují novou odpruženou
plošinou, kterou lze nastavit individuálně podle hmotnosti řidiče. Tím se dosáhne značného
snížení vibrací na tělo řidiče. Výhodou těchto
vozíků je velkorysý prostor, který je vhodný i pro
řidiče vysoké postavy, s nabídkou rozmanitých
úložných prostor. Vozíky umožňují optimální
přizpůsobení specifickým zákaznickým požadavkům na použití.
Nové modely horizontálních vychystávacích vozíků
jsou schopny přepravovat náklady až do hmotnosti
2500 kg. Oba mají plošinu pro stojící obsluhu a jsou
vybaveny zejména pro časté vychystávání ve druhé
regálové úrovni. Zatímco u varianty ECE 225 HP
se do druhé regálové úrovně hydraulicky zvedne

jen plošina – řidič pak po stisku nožního tlačítka
na plošině si může uvolnit ruce pro vychystávání.
U druhé verze HP-LJ se do druhé regálové úrovně
zvedne plošina i ovládací jednotka. S tímto vozíkem
může obsluha dokonce dále pojíždět se zvednutou
plošinou.
U obou variant je nové integrované denní svícení
jako volitelné vybavení, které výrazně zvyšuje pasivní bezpečnost a uplatní se zejména ve špatně
osvětlených halách. Na přání je možné vozíky vybavit přídavnými asistenčními systémy, k dispozici
jsou i různé sady vybavení, jako např. Drive & Eco
Plus, který zajistí vyšší výkon a zároveň vysokou
efektivitu spotřeby energie. ■
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Dosažení 2000 kn
lisovací síly se stlačeným
vzDuchem
TOXPressotechnik GmbH & Co. KG byla založena v roce 1978 a v současné době patří mezi
lídry na světovém trhu v oblasti spojování kovových materiálů bez tepelného ovlivnění spojovaného materiálu. Současně se drží na předních pozicích v oblasti pneumo-hydraulických
a elektrických pohonů, konstrukci lisů a kleští pro výrobu plechových dílů.
Hlavní výroba komponent, vývoj a konstrukce
standardních produktů a základních strojů, stejně
jako výroba know-how částí jsou soustředěny ve
výrobním závodě ve Weingartenu. V Číně se vyrábí komponenty a podsestavy pro světový trh.
V USA je zejména výroba pro přizpůsobení zařízení
a strojů místním normám, montáž a řešení na míru.
V Indii, Jižní Koreji, Japonsku a Brazílii jsou menší
výrobní závody pro potřeby místních trhů. Celkem
má společnost TOX®Pressotechnik 18 dceřiných
společností v různých částech světa a v dalších více
než 20 zemích své obchodní zastoupení.

a tudíž jsme schopni rychleji reagovat na poptávku
zákazníka, z čehož plyne krátká dodací lhůta, vysoká
variabilita pohonů, nižší provozní náklady výrobce.

Širokou nabídku splní standardní
provedení
TOX-Powerpackage se vyrábí ve dvou řadách line-Q
a line-X. Rozdíl v těchto řadách je v tom, že line-Q
je základní levnější řadou pro standardní aplikace,
zatímco line-X se používá pro high-end systémy
v oblasti řešení vysoce výkonných pohonů pro automatická výrobní zařízení. Každý TOX-Powerpac-

Použití TOX-Powerpackage jako pohonu na lisu TOX

Navštivte nás
na MSV Brno 2015
stánek č. 43, hala B

TOX-Powerpackage line-X verze 2030 s blokem ZVX

TOX-Powerpackage je modulární pneumo-hydraulický pohon, který umožňuje efektivní využití
energie a pokrývá lisovací síly od 2 do 2000 kN.
Stlačený vzduch pro rychlý pohyb, hydraulika pro
přesné rozdělení sil – na základě více než 120 000
prodaných kusů válců typu TOX-Powerpackage se
společnost TOXPressotechnik rozhodla vyvinout
novou produktovou řadu. Rozhodujícím faktorem
byly požadavky mezinárodních zákazníků na jedné
straně, stejně jako cíle self-defined na druhé straně,
např. krátkodobé plánování a integrace, aplikace
a využití flexibility, ekonomičnost nákladů na pořízení
a provoz, nejnižší možné náklady na údržbu, stejně
jako snadná obsluha a minimální nárok na proškolení
obsluhy. Pneumo-hydraulický princip s pracovním
válcem X-AT (pneumatickým nebo hydraulickým)
a zesilovačem X-ES je zachován. Dříve zde bylo více
než 2000 typů TOX-Powerpackage, přičemž nyní
mohou být všechny možné varianty realizovány z 96
různých základních modelů. Většina modelů se tedy
vyráběla spíše na zakázku a skladové zásoby byly
minimální. Dnes jsou válce TOX-Powerpackage sestaveny dle požadavku zákazníka z typových variant,
což umožňuje minimální nárok na přípravu výroby,
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TOX-Pneumohydraulic Unit X-KT se zesilovačem X-ES a hydraulickými válci HZL

kage je standardně vybaven patentovaným By-pass
systémem ZLB, pracovním pístem s integrovaným
magnetickým kroužkem pro monitorování zdvihu,
hydraulickým tlumením koncové polohy ZHD (pouze
Line-X) a pevným dorazem s elastomerovou vložkou.
TOX-Powerpackage line-Q jsou k dispozici v 15
standardizovaných velikostech s krátkou dodací
lhůtou po celém světě. Vyznačují se robustní mechanickou vratnou pružinou, nižší variací potenciálu
a okamžitou dostupností.
TOX-Powerpackage line-X poskytuje větší variabilitu
velikostí. Pohon se sestavuje vždy z pracovní části
X-AT a zesilovače X-ES, tyto dvě části jsou pevně

Vnitřní uspořádání TOX-Powerpackage line-Q

propojeny v jeden celek, který pak vytvoří kompaktní zákaznické řešení. Line-X se dodává ve dvou
základních variantách. Verze 1030, kde je vratná
vzduchová pružina a válec pro ovládání silového
zdvihu, a verze 2030, kde je speciální ovládací ZVX
blok, v němž je integrováno ovládání vzduchové
pružiny a ovládání silového zdvihu. Tento ZVX blok
je dalším charakteristickým rysem nové řady Line-X.
Zákazníci získávají jasnou výhodu v celkové integraci ovládání pohonu, snížení nároků na materiál
a celkové hmotnosti zařízení. Verze 2030 dosahuje
kratších cyklových časů než verze 1030. Tato úspora
je znatelná zejména v automatických provozech.
Další variantou je TOX-Pneumohydraulic Unit
X-KT, kde jsou složky X-AT a X-ES od sebe odděleny
a propojeny pouze ovládacími hadicemi. U tohoto
systému může jeden zesilovač X-ES ovládat několik
pracovních válců X-AT. Pracovní část X-AT je vzduchová nebo HZL hydraulická. Toto zařízení nabývá
na významu zejména u montážních karuselů, kde
jedním zesilovačem ovládáme jednotlivé pracovní
válce na různých pozicích karuselu. ■
Více technických informací na www.tox-cz.com
Ing. Michal Mraček

/
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led uv vytvrZováNí s vyšším
výkoNem a hlavicemi 405 nm
Nové vytvrzovací hlavice o Ø pouhých 12 mm a délkou 50 mm dokážou generovat UV záření s intenzitou 20 900 mW/cm². Řídicí jednotka může být osazena až čtyřmi nezávisle řízenými hlavicemi.
Kromě vytvrzovacích hlavic s vlnovou délkou 365
a 385 nyní společnost Panasonic nabízí i hlavice
s vlnovou délkou 405 nm. Všechny hlavice mohou

Tvar profilů vytvrzovacích hlavic

být osazeny čočkami pro specifické zaostření vytvrzovacího paprsku na požadovaný tvar a průměr.
Panasonic vyvinul systém pro LED UV vytvrzování speciálně pro použití
s lepidly, barvami, tmely
a jinými na ultrafialové záření citlivými látkami. Zařízení
Aicure UJ30/35 je kompaktní
zařízení s výrazně nižší spotřebou než systémy s klasickou žárovkou či zářivkovou

Každou z vytvrzovacích hlavic lze nezávisle řídit
a kombinovat

trubicí a mnoha nadstandardními funkcemi. Navíc
LED technologie výrazně snižuje nežádoucí ohřívání materiálu a teplotní zpětná vazba zajišťuje
stabilní provoz bez nutnosti náporového chlazení.
Každou z hlavic lze nezávisle řídit a vytvrzovací
hlavice různých vlnových délek mohou být libovolně kombinovány. ■

Nové bystřejší oči robotů

V loňském roce činily globální tržby z 2D a 3D
systémů strojového vidění pro použití s průmyslovými roboty přibližně 2,75 mld. A očekává se, že
trh systémů strojového 3D vidění bude výrazně růst
vzhledem k silné poptávce po pokročilejší automatizaci výrobních linek používaných výrobci v různých
průmyslových odvětvích včetně automobilového.

Vyznají se i v chaosu
Nové systémy Canon s označením RV300 a RV500
rozšiřují dosavadní výrobní řadu RV1100, uvedenou
na japonský trh na jaře loňského roku. Systémy
trojrozměrného strojového vidění jsou vybavené
hlavou tvořenou systémovým snímačem a rozpoznávacím 3D softwarem, zajišťujícím zpracování
získaných dat. Dokážou přesně rozpoznat nejrůznější objekty včetně dílů se zaobleným povrchem,
dílů s nemnoha jednoznačnými charakteristikami
a složitě strukturovaných dílů. Umožní tak 3D roz-

poznávání náhodně seskupených dílů od velikosti
přibližně 10 mm2, resp. 20 až 45 mm2.
Systém dokáže ve trojrozměrném prostoru rozeznávat tvar dílů tak, aby robot mohl přesně a v rychlém
sledu identifikovat a vybírat potřebné součástky či
díly, přičemž nevyžaduje jejich předchozí urovnání
do určitého uskupení jako nyní obvykle používaná
řešení. Dokáže okamžitě změřit umístění a orientaci
určeného dílu ve třech osách, což eliminuje potřebu
samostatných 2D snímačů, nebo stolku k dočasnému odkládání dílů během podávání. To umožňuje konstrukci výrobních linek se zjednodušeným
podáváním dílů a vyšší rychlostí podávání na linku.

Rychlejší orientace robotů
už nebrzdí tempo linky
Výrobce očekává, že nové systémy vybavené vysoce
výkonným 3D rozpoznáváním s vysokou přesností,
které dosahují mimořádně malých chybových to-

ZaříZeNí pro chlaZeNí vZduchu
a NeutraliZaci pachu
Rotační atomizéry, které uvedla společnost Hennlich na trh, produkují jemnou mlhovinu,
díky které mohou firmy ochlazovat a zvlhčovat vzduch, neutralizovat zápach nebo potlačit
prašnost. Toto ojedinělé technické řešení najde využití v průmyslových provozech, výrobních
halách nebo hutích.
Využití rotačních atomizérů není jen v průmyslu,
čistírnách či na skládkách. Jak nám sdělil Pavel Uxa,
vedoucí divize Hennlich Engineering, jejich využití
je výrazně širší. Instalují se např. do chovů zvěře pro
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ochlazení vzduchu nebo pro zvlhčení vzduchu
v hutích. Další využití najdou také při snižování
prašnosti na stavbách či v prašných provozech.
„Rotační atomizéry jsou díky rotační odstředivé ener-

Foto: Canon

Svůj nový systém strojového 3D vidění pro použití ve spojení s průmyslovými roboty uvedla
na trh firma Canon Europe. Jde o systémy schopné velice rychle a s vysokou přesností rozpoznávat trojrozměrné objekty. Jejich kombinace s robotickou rukou zvýší efektivitu výroby
v továrnách usnadněním rychlého podávání dílů do výrobních linek.

Hlava systému strojového 3D vidění

lerancí (0,1 mm resp. 0,15 mm) významně přispějí
ke zvýšení efektivity výrobních linek, zejména díky
vysoké rychlosti – rozpoznání náhodně seskupených dílů jim zabere pouze 1,8 s.
Systémy strojového 3D vidění mohou využívat
k automatickému učení vizuální identifikace dílů
počítačem vygenerované snímky. Protože není
zapotřebí žádné složité programování, mohou uživatelé snadno registrovat díly v závislosti na změnách typů a tvarů dílů potřebných pro výrobu. ■

gii schopny vyrábět velmi jemnou mlhovinu. Mikročástice jsou pak s relativně nízkým objemem tekutiny
schopny efektivně ochlazovat a zvlhčovat vzduch.
Při doplnění o ekologická aditiva jsou atomizéry
schopny absorbovat a neutralizovat i velmi nepříjemné zápachy na otevřených prostranstvích. Nasazují se proto především v průmyslových provozech
a pro neutralizaci zápachu pak v kompostárnách,
bioplynových stanicích, čistírnách odpadních vod
nebo skládkách,“ popisuje možné využití Pavel Uxa.
Maximální dostřik mlhoviny produkované atomizéry je 20 m. Je možné je instalovat na pevno
nebo využít mobilní verze. Ve větších provozech,
jako jsou např. velké otevřené skládky, se využívají
speciální brány. ■

/
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SLADKÉ BALENÍ:
HELIOS PACKAGING LIVE
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se v pavilonu Z opět rozjede projekt balicí
linky PACKAGING LIVE, který ukáže návštěvníkům reálný provoz linky v přímém přenosu.
Návštěvníci budou mít možnost na vlastní oči uvidět to, co je většinou ve skrytých prostorech výrobních firem, a navíc letos bude balený produkt i výborně chutnat – jde totiž o pravé
belgické čokolády.
Unikátní ucelená balicí linka se bude rozkládat na
ploše zhruba 500 m2. Provoz linky bude spouštěn
každé dvě hodiny s odborným komentářem a na
konci každého spuštění čeká návštěvníky soutěž
o ceny a ochutnávka čokolád. Čtyřikrát denně tedy

téma: „Zabal si, co máš rád“. Stačí vyfotit cokoliv,
ať jde o věc, zvíře či osobu, prostě to, je vám nejmilejší a zaslat na adresu: soutez@equicom.cz
(připojte své celé jméno, telefonní číslo a den, kdy navštívíte MSV Brno 2015). Každý den pak ve 13:30 hod
bude probíhat losování fotografií a vítěz bude náležitě odměněn.
Generálním partnerem projektu je společnost
Asseco Solutions, a.s., která mj. vyvinula
úspěšné podnikové informační systémy HELIOS,
proto nese letošní projekt balicí linky nový název: HELIOS PACKAGING LIVE. Partnery projektu

jsou společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
spol. s r.o., ARC Robotics s.r.o., TECHNOLOGY
s.r.o., Gaben, spol. s r.o., Ekobal spol. s r.o.,
DACHSER Czech Republic a.s., Mátl & Bula,
spol. s r.o., a Fuchs Oil. Dodavatelem obalových
materiálů je jako každý rok společnost THIMM
Packaging.
Crossmarketingový projekt agentury EQUICom,
s.r.o., se na BVV v rámci veletrhů MSV a EMBAX/
SALIMA objeví již po osmé a stává se tak jedním
z klíčových doprovodných programů Mezinárodního strojírenského veletrhu. ■

„ZABAL SI, CO MÁŠ RÁD“

KRABICE ČOKOLÁDY, KTEROU SI POZNÁTE!
Chcete získat zdarma originální balení?
uvidíte robotické ukládání čokolád do krabiček, následné balení, značení a finální paletizaci, tentokrát
jak na automatické, tak i na poloautomatické ovinovačce. Nebude chybět také poslední článek celého
řetězce a tím je dopravní společnost, která palety
odveze na místo určení. V rámci tohoto projektu
v pavilonu Z budou v označeném Programovém
centru organizovány zajímavé přednášky partnerů
balicí linky, kde bude možnost se detailně dozvědět
více o jednotlivých technologiích.
Kromě technologických novinek v rámci linky bude
probíhat speciální soutěž o nejlepší fotografii na

Zašlete nám fotograﬁi se svým oblíbeným „mazlíčkem“ v tiskové kvalitě 300 DPI na
e-mailovú adresu soutez@equicom.cz. Připojte své celé jméno, telefonní
číslo a den, kdy plánujete navštívit MSV Brno (14.-18. 9. 2015).
Připravíme Vám krabici s Vaší fotograﬁí a navíc ji můžete
vyhrát plnou chutných čokolád!
Losování výherců probíhá v pavilonu Z na stánku
HELIOS Packaging Live denně, vždy ve 13.30 hod.
Tři nejhezčí fotograﬁe také ocení odborná porota
v pondělí 14.9. v 11 hod a vítězové je získají
vytištěné na velkoformátovém kartonu.
Každý návštěvník MSV může zaslat do soutěže
pouze jednu fotograﬁi, jejímž je autorem.
Zasláním záběru autor souhlasí s jeho uveřejněním
v souvislosti s propagací soutěže HELIOS Packaging Live.

Asseco Solutions, a.s. – generální partner projektu
Letošní projekt „živé“ balicí linky na strojírenském veletrhu doprovází novinka – aktivní zastřešení softwarovým řešením, konkrétně informačním systémem
HELIOS z produkce Asseco Solutions. Návštěvníci veletrhu tak budou mít možnost seznámit se s praktickými ukázkami propojení informačního systému
s ručními i robotizovanými částmi balicí linky. Dnes si jen těžko představíme komplexní výrobní či logistický celek, který by nebyl řízen informačním systémem. Na veletrhu se můžete podívat na jednotlivé části balicího procesu i z pohledu nadřazeného řídicího softwaru. Každý úsek balicí linky má svou
paralelu ve sledování a vyhodnocování v informačním systému.
Tvůrce informačních systémů řady HELIOS, akciová společnost Asseco Solutions, je největším producentem podnikových informačních systémů na českém
a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem,
ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio
sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků zabývajících se výrobou, obchodem či službami přes produkty pro oblast veřejné správy,
až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb
a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“, přičemž
velké množství zákazníků systémů HELIOS tvoří právě výrobní firmy. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní
skupiny ASSECO Group.
www.assecosolutions.eu

září 2015

/

59

téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2015
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.

ARC – Robotics s.r.o. – koordinátor projektu

Firma s 20letou tradicí, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM se stala jedním z největších
dodavatelů špičkové techniky pro označování výrobků ve všech výrobních
oborech v ČR a SR. Hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení
francouzské společnosti Markem Imaje. Její značící technologie představí ve
zcela nové koncepci výstavní expozice v pavilonu E, stánek číslo 021. V rámci
projektu Packaging Live v pavilonu Z se postarají o veškerý potisk baleného
zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy partnerů a dalšími proměnnými
parametry tiskárna 9028 a tiskárna U2 pro tisk na karton. Kromě tiskáren
Markem Imaje představí firma také inkjetovou tiskárnu Xanté Excelagraphix
4200P, disponující technologií Memjet Waterfall. Tiskárna umožňuje mj. potisk
souvislých kartonových obalů v metrové šířce. Každá vytištěná krabice může
být originál, a to bez zvýšených nákladů.
www.ondrasek.cz

Společnost ARC-Robotics je systémovým integrátorem společnosti FANUC
Robotics Czech s.r.o. Specializuje se na řešení průmyslových aplikací jako
celku a zastává názor, že není důležité znát nosnost a dosah robota, ale
celkovou koncepci, kvalitu naprogramování a efektivitu automatizovaného
pracoviště. Firma nabízí široké spektrum robotických aplikací pro veškeré
výrobní procesy. Na MSV představí dva roboty: Robot LR-Mate 200iD představuje nejnovější generaci servo-elektricky řízených minirobotů nabízejících
nejvyšší výkonnost ve své kategorii. Paletizační robot FANUC M-710iC/20L
s jeho mimořádnou konstrukční spolehlivostí. Celá tato řada robotů používá
minimum mechanických komponent a byla navržena s ohledem na zvýšení
střední doby mezi poruchami a absolutní minimalizací potřeby náhradních
dílů. Štíhlá konstrukce ramena a zápěstí minimalizuje nebezpečí kontaktu
se systémovými perifériemi, a umožňuje tak provoz v těsných prostorech.
www.arc-robotics.cz

GABEN, spol. s r.o.

TECHNOLOGY s.r.o.

Firma GABEN je ryze českou soukromou společností, která byla založena
v roce 1991. Z původního zaměření na prodej a servis výpočetní techniky
se specializovala na oblast identifikačních systémů pro výrobní a logistické
podniky. Na letošním strojírenském veletrhu představí v rámci projektu
Packaging Live průmyslové dotykové displeje s infračervenou dotykovou
plochou o velikostech uhlopříček 24“ a 42“. Využití naleznou zejména na
výrobních a balicích linkách, kde je potřeba obsluze zobrazit výrobní dokumentaci, balicí předpisy, informace o nápravě chyb, návody k obsluze,
instruktážní videa či jiné dokumenty.
www.gaben.cz

Při příležitosti projektu balicí linky si společnost TECHNOLOGY s.r.o. připravila
několik novinek v oblasti balicích strojů. Mezi hlavní patří plně automatický
balicí stroj PRATIKA 56 CS, vč. smršťovacího tunelu. Jde o nejmodernější
stroj pro balení do smrštitelné fólie (polyolefin) s ovládacím dotykovým
panelem v osmi jazycích a s možností uložení parametrů výrobků a balení
až do 256 programů. Dalším exponátem bude poloautomatický ovinovací
stroj Mytho M TP s motorizovaným předepínáním folie (2 motory) s plynulou
regulací 120-350 % a s možností uložení až 100 programů. Stroj je vybaven
otevřenou otočnou plošinou pro najetí ručního transpaletu a slouží pro
ovinování palet s výrobky stretch fólií.
www.technology.cz

EKOBAL spol. s r.o.
Česká společnost EKOBAL, výrobce a dodavatel balicí techniky včetně materiálů,
představí v„živém“ projektu na veletrhu novinku v reálném provozu – ROTOMATIC LOGO. Tento plně automatický stroj, zařazený do dopravních tratí, je
určen pro provozy s velmi vysokou kapacitou balení a vysokými nároky na
obal, který zaručuje dokonalou fixaci zboží na paletě při minimální spotřebě
fólie. Návštěvníci uvidí automatické spuštění cyklu balení do stretch fólie
včetně marketingového označení palety. Přístroj snoubí dokonalé balení
palet s vysokou marketingovou hodnotou obalu.
www.ekobal.cz

Mátl & Bula, spol. s r.o.

Fuchs Oil Corporation, spol. s r.o.

DACHSER Czech Republic a.s.

Společnost FUCHS dnes patří se svými 75 společnostmi k největším nezávislým olejářským společnostem na světě. Velice důležitý je i evropský rozměr
společnosti – bohaté zkušenosti z celé Evropy. Výrobní sortiment obsahuje
vysoce hodnotná maziva pro nejširší oblasti použití, od průmyslové po automobilovou, od stavebnictví až po zemědělství. Filozofie kvality se promítá
do všech vysoce výkonných produktů se značkou FUCHS Důkazem toho
je i fakt, že automobilka ŠKODA plní do nových vozů oleje značky FUCHS.
www.fuchs-oil.cz

Koncern DACHSER je jedním z předních globálních leaderů v oblasti logistiky.
Základní pravidlo společnosti DACHSER, pro kterou je charakteristický rodinný
týmový duch mezi zaměstnanci, zní:„Společně jsme Dachser“. Kromě pozemní
logistiky, kontraktní logistiky a skladování doplňují portfolio služeb také letecká
a námořní přeprava či celní služby. Pomocí inovativních a integrovaných
logistických řešení zvyšuje společnost přidanou hodnotu poskytovanou zákazníkům. V České republice působí v osmi strategicky rozmístěných pobočkách
společnosti DACHSER téměř 500 zaměstnanců. V rámci projektu Packaging
Live uzavře celou balicí linku v logickém kroku přepravy zboží k zákazníkovi.
www.dachser.cz
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Firma Mátl & Bula, spol. s r.o., se zabývá službami v oblasti manipulační
techniky, výrobou a prodejem hydraulických prvků, těsnění a techniky pro
řezání a obrábění stavebních materiálů. Společnost zajišťuje vše od navržení
vhodného systému až po dodání a vybavení kvalitní technikou, zaškolení
obsluhy záručního a pozáručního servisu. Firma do projektu balicí linky dodá
manipulační techniku, která bezpečně převeze připravené palety na skladové
místo či přímo do přepravního auta.
www.matl-bula.cz
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SOFTWARE: POMOCNÍK
NA CESTĚ K ZÁKAZNÍKOVI
Mezinárodní strojírenský veletrh je už doslova za dveřmi a s ním i jedna z jeho nejzajímavějších
expozic – HELIOS Packaging Live (HPL) v pavilonu Z. Tu letošní – na důkaz toho, že informační
technologie doslova vládnou světem, i tím strojařským – doprovází novinka: aktivní zastřešení
softwarovým řešením, informačním systémem HELIOS. Každý úsek balicí linky tak zde má
svou paralelu ve sledování a vyhodnocování v informačním systému.
Informační systém však není jediný neměnný celek.
Skládá se vždy z mnoha jednotlivých softwarových
řešení, modulů a funkcionalit, které vzájemně nava-

příkazů z informačního systému, je následně viditelná na informačním panelu. Zde může obsluha
vidět například:

● dle jakého požadavku (výrobní příkaz) a jaký vý-

robek se momentálně balí,
operátor na stroji pracuje – zápis na terminálu,
● stav stroje (běží/neběží), plánovaný a skutečný
takt stroje,
● specifikace automaticky registrovaného prostoje
stroje pro následné vyhodnocování.
Díky informacím, jež systém čerpá přímo ze stroje,
lze provést například také evidenci a vizualizaci
baleného množství jednotlivých výrobků (v případě HELIOS Packaging Live, zda jde o bílou či
tmavou čokoládu) do krabic. Evidence aktuálně
zabaleného množství výrobků se v rámci systému
řídí dle daného požadavku a vše se zobrazí na vizualizační tabuli.
Nemůže samozřejmě chybět ani evidence neshodných výrobků (byť takové přece „nikdy žádné
nevznikají“) a její zápis na terminálu.
● který

Informace a mobilita

REVA zajistí předávání dat mezi výrobními zařízeními a systémem

Kde celý proces balení začíná? Samozřejmě u požadavku zákazníka! Koneckonců každá společnost
vyrábí své produkty především proto, aby dosahovala zisku. Vyrábět pouze na sklad nemá smysl.
V rámci HELIOS Packaging Live se tedy na celý
proces díváme komplexně. Proces začíná u zákazníka, který objednává finální výrobek. V dnešním
informačním světě pak hraje svoji velkou roli
rychlost a přesnost informací a tím se dostáváme k mobilním řešením, pomocí kterých jste
schopni tento požadavek realizovat přímo na
místě u zákazníka.
Jestliže jde běžný obchodník na jednání se zákazníkem, nejprve si ještě v kanceláři provede přípravu
– dohledá si data o zákazníkovi, jako je saldo, saldo
po splatnosti, statistiky prodejů, běžně poptávaný
sortiment a mnoho dalšího. Na místě pak se zákazníkem probere vše potřebné a převezme od
něj objednávku, kterou následně po příchodu do
firmy přepíše do informačního systému.
Je zřejmé, že zde vzniká spousta prostoru pro vznik
chyb a nepřesností. Navíc vše stojí mnoho času.
Proto je v lince zařazeno i mobilní řešení HELIOS

zují, doplňují se a společně tvoří sofistikovaný elektronický „organismus“. Jeho jednotlivé součásti však
nemusí nutně pocházet z dílny jediné softwarové
firmy. Asseco Solutions, tvůrce systémů HELIOS, má
síť partnerů, kteří, mimo jiné, vyvíjejí řešení navazující
na základní systémy HELIOS. Několik těchto řešení
bude i součástí letošní HELIOS Packaging Live.

Data, data, data…
Při řízení kteréhokoli typu výroby, a stejně tak
u celku, jako je balicí linka, je jedním ze stěžejních
úkolů vzájemné předávání dat mezi informačním
systémem a výrobními zařízeními. To umí zajistit
například řešení REVA z produkce jednoho z partnerů HELIOSu, firmy ASV Náchod.
Jak takový sběr dat v praxi probíhá? Nejprve přichází
ke slovu manipulační robot. Software v souvislosti
s jeho činností musí evidovat a vizualizovat práci
a výkon stroje (robotu), včetně například specifikace prostojů. Informace o aktuální činnosti stroje,
která probíhá na základě předchozích výrobních
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Snadná a rychlá práce s informacemi díky mobilním zařízením – potřebná data jsou vždy po ruce
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základě platných tarifů (strojní, mzdové, atd...)
V rámci HELIOS Packaging Live a jejího BI řešení
bude dále možno shlédnout a dovědět se více
o rozpočtování, které propojuje ekonomický pohled
na firmu s výrobním procesem.

Po zabalení do skladu

Business Intelligence je mocným nástrojem pro řízení firmy

Mobile od dalšího z partnerů systémů HELIOS –
společnosti Aldor, která tuto oblast řeší. Na něm
uvidíte, jak snadno, rychle a hlavně přesně se obchodník dostane k potřebným informacím a následně „on-line“ zavede zákazníkovu objednávku,
která pak bude na lince realizována.

rými výroba prochází. Porovnání plánovaných
výrobních časů a minutových nákladů stroje se
skutečnými ukazuje, že příčinou dražší výroby

Součástí výrobního procesu a balicího tedy též,
bývá velmi úzké napojení na skladové systémy.
Současným trendem je řízení a optimalizace skladů
pomocí WMS (Warehouse Management System).
Tento systém, jehož dodavatelem je partnerská
společnost Gatema, je přímo integrován se systémem HELIOS.
V rámci řešení balicí linky se pomocí WMS zajišťuje
řízené zaskladnění jednotlivých palet s výrobky. Celý
proces je plně automatizován, řídí práci skladníka
a určuje, na kterou lokaci musí zboží umístit.
V rámci celého procesu se sledují jednotlivé
šarže výrobků, exspirace a další důležité údaje.
Součástí řešení je také možnost v kterémkoliv
okamžiku vyhodnotit aktuální stav přebírání zboží
do skladu.
Vyhodnocení práce skladníků, sledování jejich produktivity a jiné reporty, které jsou součástí řešení,
lze mimo jiné také zobrazovat na smartphonech
jednotlivých odpovědných zaměstnanců.

Inteligentně na odchylky
Ve světě informačních systémů je dnes velmi
populárním pojmem Business Intelligence (BI).
Samozřejmě tedy nemůže chybět ani v rámci
HELIOS Packaging Live. Je totiž známo, že dobře
vyvinuté BI řešení je skutečně mocným nástrojem
pro vytvoření a především řízení ekonomického
modelu výrobní firmy, a stejně tak i celku, jakým
je balicí linka. Partnerem systémů HELIOS, který
své řešení předvede v rámci veletrhu je společnost
BI Experts.
Co zde tedy budou moci návštěvníci MSV v této
souvislosti vidět? Například tvorbu Manažerské
výsledovky. Ta přináší přehled o celkovém hospodaření firmy přes jednotlivé oblasti (výroba, správa,
MTZ, obchod, …). To vše už by dnes přitom mělo
být standardním nástrojem ERP pro řízení pro každého manažera.
Naopak Odchylková analýza, která zde bude také
prezentována v přímé návaznosti na výrobní stroje
a zařízení, je informačním zdrojem, který zatím manažeři vždy k dispozici rozhodně nemají. Její nejdůležitější parametry uveďme na konkrétním případě:
Ve výrobních nákladech vzniká v daném období rozdíl mezi plánem a skutečností, a tedy může nastat:
●●že dominantní odchylky vznikají na jednom
pracovišti bez ohledu na vyráběný sortiment.
Porovnání plánovaných výrobních časů a minutových nákladů stroje se skutečnými ukazuje,
že příčinou dražší výroby je vysoký minutový
tarif stroje. Jeho rozpadem přes účetní druhy
zjišťujeme, že prodražení výroby v daném období
souvisí s investicí do daného výrobního zařízení.
●●že dominantní odchylky se týkají konkrétní produktové skupiny bez ohledu na pracoviště, ktezáří 2015
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Řízení a optimalizace skladů pomocí WMS je trendem současnosti

jsou delší přípravné výrobní časy. Je tedy zřejmé,
že je nutná revize technologického postupu výroby nebo změna výrobního plánu tak, aby se
často neměnil výrobní sortiment a snížily se tak
přípravné časy.
●●že majoritní odchylka vzniká v ceně materiálu.
Rozborem odchylky zjišťuji, že byl do výroby
vydán materiál jiný (dražší), než předpokládaný
v TPV. Důvodem byl výpadek na straně dodavatele.
Stejně tak umí BI pomoci svému uživateli s kalkulací. Tedy se stanovením plánované výše položek kalkulačního vzorce pro konkrétní produkt
dle daného technologického postupu výroby na

V okamžiku zaskladnění hotových výrobků určených přímo pro konkrétního odběratele, je na
tuto skutečnost upozorněn dispečer skladu, který
může zajistit přímo v WMS vyskladnění objednávky
k odběrateli.

Zaskladněním to (ne)končí
Jistěže je možno říci, že balení tak přesné informace nepotřebuje, ale to si jistě myslí jen ti, kdo
tento proces přímo nerealizují. Právě balení bývá na
konci celého výrobního procesu, a proto to, co se
týká výroby, týká se též balicí linky. A to vše v praxi
dnešních firem začíná a končí kvalitním softwarem.
Jan Mlejnský ■
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Více prostoru
pro technologie
Společnost Ondrášek INK-JET SYSTEM spol. s r. o. na brněnské veletržní scéně hostuje už dvacátým rokem. Nechybí na obalovém veletrhu EMBAX/SALIMA, na strojírenském veletrhu MSV
ani při doprovodném programu Packaging Live. Letos představí značící technologie Markem
Imaje ještě impozantněji – ve zcela nové koncepci své výstavní expozice.
Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu
najdeme firmu ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
v pavilonu E, kde pod taktovkou realizačního týmu
Veletrhy Brno vyroste stánek o rozloze téměř 90 m2.
Jeho hlavní dominantou bude vzdušný prosklený
„most“ přes zasedací místnost a jeho primární filosofií
„více prostoru pro technologie“. Ke koncepci nám
jednatel firmy Pavel Ondrášek řekl: „Se sortimentem
Markem-Imaje každý rok přicházejí inovativní a nové
technologie značení. Samy exponáty jsou nejen
technicky špičkové, ale zároveň čisté po designové
stránce, budou tedy ozdobou naší expozice jako
takové. Zvolili jsme tvarově jednoduché, barevně
a materiálově výrazné konstrukční doplňky. Střídáme barevnost bílá, fialová, oranžová – vycházíme
z korporátních vizuálů Markem Imaje. Zákazník si
veškeré produkty může prohlédnout, vyzkoušet
jejich ovládání a konzultovat svůj záměr s odborníky“.

Unikátní inkoustový okruh si je zákazník schopen
vyměnit svépomocí za necelých 6 minut. Umožňuje použití inkoustů, které označí i nejproblematičtější materiály – vč. inovovaných MEK inkoustů,
alkoholových a termochromických inkoustů. Intuitivní on-line ovládání zajišťuje denní efektivní
a plynulý provoz zařízení. Tiskárna umožňuje rychlou tvorbu a nahrání nových údajů do systému
pomocí USB rozhraní. Krytí IP55 splňuje podmínky
i do nejnáročnějších potravinářských nebo farmaceutických provozů.

MI 9028 – dva roky v provozu
bez přerušení
Jednou z přestavených novinek bude inkoustová
tiskárna malých znaků Markem Imaje 9028. Je natolik jednoduše konstruovaná, že je připravena
k okamžitému tisku i v náročných podmínkách. Váží
pouhých 18,5 kg a pracuje bez nutnosti stlačeného
vzduchu s příkonem 34 W. Tiskne až čtyři řádky textu
při rychlosti 4,4 m za sekundu a velikosti písma od
1,8 až po 8,7 mm.
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vytvoření uživatelských profilů, vybrat si můžete
z širokého množství jazyků. Tiskárny a tiskové hlavy
jsou vyrobeny z nerezové oceli s krytím IP55 bez
použití stlačeného vzduchu. Model 9410 tiskne
rychlostí až 4,4 m za sekundu v rozlišení tisku 71 dpi,
model 9450 již tiskne rychlostí až 6,6 m za sekundu
a rozlišení tisku je 71 a 115 dpi.
Řada 9400 poskytuje širokou škálu možností
tisku a sledovatelnosti s velkým výběrem kódů
(čárové kódy, 2D čárové kódy, Datamatrix, QR
kódy) a znaků (latinské, arabské, japonské, cyrilice, čínské, korejské…). Tiskárny umožňují tisk
výherních kódů z USB disku připojeného přímo
do tiskárny, a tím podpoří marketingové kampaně
a propagaci vaší značky. K dosažení cílů z hlediska
identifikace produktů a udržitelného rozvoje je připraven široký výběr inkoustů šetrných k životnímu
prostředí s vysokým stupněm adheze, kontrastu,
barev a ochranou proti padělání. Tiskárny řady
9400 jsou přizpůsobeny bezchybnému provozu
v nejnáročnějších podmínkách včetně extrémně
prašných.

Hlavní partner projektu Packaging
Live v pavilonu Z

Nová řada 9400

Nová tiskárna 9028 je koncipována a navržena tak,
aby uživatelům šetřila čas

Předcházejte reklamacím a minimalizujte ztráty
s tiskárnami z nové řady 9400

Jestliže zvyšování výrobního procesu je jednou
z vašich priorit, tak tiskárny z nové řady 9400
byly navrženy právě pro vás. Modely 9410 a 9450
vám pomohou snížit výrobní náklady a optimalizovat celkovou efektivitu provozu. Bezstarostné značení po dobu 5 let a tím také 99,9%
provozuschopnost vám zajistí servisní balíčky.
Promyšlená konstrukce tiskárny snižuje spotřebu
provozních náplní až o 20 % oproti srovnatelným
tiskárnám na trhu.
Barevný 7palcový dotykový displej s intuitivním
rozhraním umožňuje snadné ovládání. V reálném
čase zobrazuje zbývající kapacity tisku, umožňuje

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
bude navíc jedním z hlavních partnerů projektu
Packaging Live. V pavilonu Z se postarají o veškerý
potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby,
logy partnerů a dalšími proměnnými parametry.
Kromě tiskáren Markem Imaje představí také inkjetovou tiskárnu Xanté Excelagraphix 4200P, disponující technologií Memjet Waterfall. Tiskárna
umožňuje mj. potisk souvislých kartonových obalů
v metrové šířce. Skupinové balení či speciální obaly
na palety v plné barevnosti tak nejsou hudbou
budoucnosti, ale reálnou možností. Každá vytištěná krabice může být originál, a to bez zvýšených
nákladů. ■

Pavilon E, stánek 021
V pavilonu E však budou dominovat produkty
Markem Imaje. Kromě CIJ inkoustových tiskáren
najdete v expozici značící technologie laserové,
termotransferové, tiskárny na kartóny, etiketovací zařízení a další produkty vlajkové flotily
Markem Imaje.
Špičková kvalita a čistý design,
to je Markem Imaje.

/

září 2015

NOVINKA

INK-JET TISKÁRNA

MSV 2015 potVrzuje
ekonoMický růSt

MI 9450

To, že ekonomika ČR letos roste nejrychleji ze zemí EU, potvrzuje i zájem vystavovatelů o náš klíčový průmyslový veletrh. Téměř polovina
vystavovatelů přijede ze zahraničí.
Na veletrhu se bude prezentovat na
700 zahraničních firem z 30 zemí, což
představuje 47 % všech účastníků.
Kromě tradičních vystavovatelů se
jej účastní i řada nováčků, ale vrací
se také významné firmy, které v posledních letech nevystavovaly vůbec
nebo jen v rámci oficiálních účastí.
Největší zájem je ze strany Německa,
odkud se letos přihlásilo na 270 firem.
Téměř čtvrtina z nich bude prezentovat obráběcí a tvářecí stroje. Jako
další figurují na žebříčku největších
vystavovatelů Slovensko, Itálie, Čína,
Rakousko a Švýcarsko.

Kovoobrábění a tváření
klíčovým oborem
Plných 44 % všech účastníků letos
spadá do oborů kovoobráběcí a tvářecí
stroje, nářadí, svařování a povrchové
úpravy. I v roce konání světové výstavy
EMO v Miláně se čeští a slovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů
účastní MSV v neztenčené míře, někteří i na větší ploše a s řadou novinek.
Z tradičních vystavovatelů nechybějí
firmy jako Kovosvit MAS, Tajmac-ZPS,
DMG MORI, Yamazaki Mazak,výrobci
nástrojů Gühring, Hoffmann Qualitätswerkzeuge a další. V hale P se
nově představí např. firma Newtech,
Haas Schleifmaschinen, Handtmann
A-Punkt Automation, Tramec či domácí Huber EDM. Poprvé od roku 2006
vystavuje společnost MCN CZ, dodavatel nástrojů pro obrábění Mitsubishi
Carbide, a po tříleté pauze významný
domácí výrobce nástrojů Pramet Tools.
Hala tvářecích strojů je zcela zaplněná,
takže některé firmy museli pořadatelé
umístit do jiných pavilonů. Silná je
i účast v oboru svařování, kde se představí zejména dodavatelé robotických

systémů jako ABB, Valk Welding, Cloos,
Yaskawa, Comau nebo ARC-H.
Tradičně silným oborem zůstávají materiály a komponenty pro strojírenství,
kde vystavují hlavně dodavatelé hutních a spojovacích materiálů a firmy
vyrábějící nebo dodávající ložiska. Také
obor plasty, pryže a kompozity kromě
tradičních vystavovatelů, tj. firem jako
Arburg, Engel, Luger, Kuboušek apod.,
přivítá letos 13 % firem, které na MSV
zatím nevystavovaly a po delší době
se vrací např. Albis Plastic. I obor chemie pro strojírenství zaznamenal letos
početnou účast v čele s tradičními
vystavovateli jako Total, Blaser, Sika,
Fuchs Oil a Weicon-Šafařík.
Počtem vystavovatelů následuje obor
elektronika, automatizace a měřicí technika, kde mají silné zastoupení vystavovatelé měřicích systémů a přístrojů,
např. ABB, Olympus, Kuka, Mitutoyo
či Hexagon Metrology. Také v oboru
hydraulika a pneumatika najdeme firmy
zcela nové i takové, které se na MSV vracejí po několika letech. Zvýšený zájem
potvrzuje návrat oborových lídrů jako
je např. Parker Hannifin Czech Republic.

Specializovaný projekt
Po celou dobu veletrhu bude v pavilonu Z probíhat projekt Helios Packaging Live – unikátní vzorová ucelená
balicí linka, která ukáže reálný provoz
v přímém přenosu. Čtyřikrát denně
s odborným moderováním uvidí návštěvníci robotické ukládání produktů
do krabiček, následné balení, značení
a finální paletizaci. Součástí projektu je
i programové centrum pro přednášky
partnerů projektu v čele s generálním
partnerem společností Asseco Solutions, která vyvíjí a dodává podnikové
informační systémy HELIOS. ■

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA
DÁLE NABÍZÍME…
termotransferové
tiskárny
tiskárny
velkých
znaků

CO2 laserové tiskárny
aplikátory
etiket
Oceněný exponát
ZLATÁ SALIMA 2014

…a další

Navštivte nás na

57. MSV V BRNĚ
14. –18. 9. 2015

PAVILON E STÁNEK 021
PAVILON Z PACKAGING LIVE

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky
Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 639 611
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Úspora nákladů, fráze
či životní nutnost?
Snižování nákladů, zvyšování produktivity, strategie nulových poruch, úspory elektrické
energie. V současné době jsou tyto otázky akcentovány celosvětovým stavem ekonomiky.
Jsou to hesla dostatečně evokující? Má smysl se jimi zabývat?
Chceme upozornit na některá zjištění, která mohou být obecně platná a použitelná. Profesně se
zabýváme odstraňováním příčin, které negativně
ovlivňují kvalitu výroby, vztahem mezi kvalitním
mazáním a kvalitní výrobou. Dle statistických údajů
je 70–95 % všech negativních projevů stojů zapříčiněno špatným stavem olejů (maziva), odborné studie
upozorňují na zcela zbytečné energetické ztráty. Už
v 60. letech minulého století uvedl Sir Jost, že „ztráty
způsobené nevyužíváním a zároveň nesprávným
používáním tribologických poznatků, znamenají
v průmyslově vyspělých státech výši 25–30 % vyrobené energie“. Tato věta je i dnes vysoce aktuální,
můžeme z ní odvodit, že se stoupající čistotou olejů
je možné snižovat negativní projevy, spořit.
V dnešní době by se měly firmy orientovat na vyhledávání vnitřních, rychle realizovatelných a rychle
návratných úsporných opatření. Konkurenční prostředí a stav trhu je k tomu jednoznačně nutí. Pojmy
tribologie, tribotechnika by potom měly získat
na vážnosti a firmy by se měly tímto směrem
orientovat (tribologie: zkoumá vztahy mezi třením,
opotřebením a mazáním; tribotechnika: definuje
příčiny problémů a navrhuje jejich odstraňování,
je „medicínou strojů“). Jestliže má člověk zdravotní
problémy, jde k lékaři – k odborníkovi, specialistovi, který nechá provést příslušné analýzy a na
jejich základech zahájí léčbu. Jestliže má problémy
stroj, buď jim není věnována žádná pozornost,
nebo je snaha problém odstranit nějakým dílčím
způsobem. Odstraňují se problémy, ne však jejich
příčiny. Ty zůstávají většinou neznámé. Při stano-

vení jednotlivých dále uvedených diskusních bodů
jsme vycházeli z vlastních zkušeností s pracovníky
zaměstnanými v různých průmyslových odvětví.
Jejich častý přístup k řešení problémů je následující:

„My žádné problémy nemáme“
Takové konstatování je základním znakem neznalosti a setrvávání ve vyjetých kolejích. Poruchy a odstávky jsou pokládány za normální, nikdo nemá čas
ani zájem se seznamovat s něčím novým.

Čistý kolektor

„Musíme snížit ceny vstupů“
Jediným kritériem je nejnižší cena. Cenová jednání vedou ekonomové a obchodníci. Neznají nebo nekonzultují s techniky jejich skutečnou potřebu. Návratnost
či kvalitu nezjišťují a neověřují. Technické parametry
je nezajímají. Rozhodující je jen nejnižší cena.

„Motivace pracovníků k úsporám“
Ve firmách jsou zaměstnanci nabádáni ke zlepšování, ke zvyšování/snižování konkrétních ukazatelů
a k zapojení se do úsporných opatření. Jestliže
se některý pracovník iniciativně zapojí do těchto
kampaní a zabývá se úsporami, narazí často na
neidentifikovatelnou bariéru – hlavu XXII. Uvedeme
pouze několik příkladů z praxe:
Příklad č. 1: navrhovaná činnost není v plánu
úsporných opatření na dané období; musí se zpracovat projekt, který musí projít schvalovacím procesem. Iniciativa pracovníka po mnoha měsících
sama odezní, pracovníci kompetentních oddělení
získali „čárku“, tím vše končí.

Běžně znečištěný kolektor

Kolektor, který na sebe zachytil 14,5 kg nečistot.

Příklad č. 2: hledání úspor má pracovník přímo
v popisu své práce, nemá za ně žádné odměny či
ohodnocení, takže není ničím motivován, a tudíž
nic nehledá. Využívá vnitřní sítě k rozesílání alibistických zpráv a je vždy „z obliga“, má své postupy
písemně podložené.
Příklad č. 3: iniciativní pracovník irituje svoje okolí
tak, že je mu naznačeno, aby přestal, aby „nevyčuhoval“, vše je řešené správně. Kdyby byl jeho návrh
reálný, tak už by byl určitě dávno zavedený. Ale
zavedený není, proto se jím nebude nikdo zabývat.
Snížení neshodné výroby (zmetkovitosti):
„Kvalitu výroby nelze ovlivnit péčí o oleje, to spolu
vůbec nesouvisí. Kvalita je ovlivněna desítkami různých jiných vlivů“. Takto striktní a jasná je nejčastější
reakce pracovníků. Ale opak je pravda. Jednoduché
ověření v praxi zcela jednoznačně prokáže na čí
straně je pravda. Neshodnost výroby (zmetkovitost)
je ovlivnitelná stavem stroje a ten je dán až z 95 %
kvalitou mazání. Souvislost je zcela jednoznačná
a mnohokrát ověřená. Kvalita výroby markantně
stoupá s čistotou oleje o měřitelné hodnoty.
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„Dodržujeme interní předpisy
a doporučení výrobců strojů“

„Rozbory olejů jsou zbytečné
a drahé“

Kdy a kým byly interní předpisy zpracovány? Na základě jakých poznatků? Uvedeme typický a charakteristický příklad – předpis výměny oleje po záběhu.
Proč je nutná, se většina techniků svých dodavatelů
neptá a výměna je provedena. Prostojové hodiny stojí
uživatele stroje statisíce, nová olejová náplň desetitisíce až statisíce korun. Nejsou to zbytečně„vyhozené“
finanční prostředky? Je nutné dodržovat doporučení
stará desítky let? Nejsou reálné jiné postupy?

Olej je krví stroje, proto z něho můžeme čerpat potřebné informace o reálném stavu stroje a jeho komponentů. Rozbory olejů stojí pouze promile z částek,
které bude nutné vynaložit na neodhalené problémy.
Do uvedených bodů jsme promítli vlastní dlouholeté
zkušenosti s řešením provozních problémů. Můžeme
konstatovat, že péče o maziva, o oleje a další procesní
kapaliny patří do činností velmi rychle návratných. Do
činností, které se v daných provozech plně osvědčily,

jak z technického, tak i ekonomického pohledu.
Správně zvolená kvalitní péče o oleje je schopná zvýšit spolehlivost strojů, zvýšit kapacitu výroby, zvýšit
zisk, snížit náklady. Zvyšuje konkurenceschopnost
firmy v jakékoli době. Proaktivní údržba je zásadním nástrojem k pochopení spojitostí mezi strojem
(technikou) a náklady (ekonomikou).
Na úvodní otázky je tedy možné odpovědět
jednoznačně – ANO.
Vladislav Chvalina
KLEENTEK, spol. s r.o.

STROJE NYNÍ MOHOU DÝCHAT VOLNĚJI
Na český trh vstupuje přední světový výrobce zavzdušňovacích filtrů, americká firma Des-Case.
Jednorázové zavzdušňovací filtry jsou velmi jednoduchým nástrojem, jak zamezit vstupu nečistot
a vlhkosti do mazacího systému. Zabezpečí zároveň

i zdravější pracovní prostředí pro obsluhu strojů
zabráněním úniků olejové mlhy do okolí. Polykarbonátové pouzdro je zárukou odolnosti i v nejnáročnějších podmínkách. V širokém sortimentu Des-Case je
vždy možné vybrat vhodný filtr pro konkrétní stroj.
České průmyslové podniky investují ročně milionové položky na údržbu svých výrobních strojů.
Investice do nákupu zavzdušňovacích filtrů v řádu
tisíců korun jsou schopny ušetřit náklady vynaložené na údržbu strojů. Instalují se místo běžných
vzduchových filtrů.
Všechny typy splňují přísnou evropskou legislativu
a jsou v souladu s nařízením REACH.

Zkušenosti firmy Des-Case s péčí o „dýchání“
strojů nabyté za 30 let působení v průmyslu
vám rádi poskytnou zástupci firmy
Intribo s.r.o., oficiálního zástupce pro český
trh na: www.des-case.cz, tel.: 273 160 601

KLEENTEK, spol. s r. o. / +420 266 021 559 / Sazečská 8 / Praha 10

UŠETŘÍME VAŠE
VÝROBNÍ NÁKLADY
○ prodloužíme životnost oleje
○ prodloužíme životnost stroje
○ snížíme spotřebu elektrické energie
○ zvýšíme kvalitu vaší výroby
○ pracujeme za plného provozu,
bez jeho omezení
○ využijte možnosti dlouhodobého nájmu
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MVP12 Steel – 100% čiSté,
dokonale hygienické
Nabízíme�pokrytí všech
firemních�procesů pro
výrobce�plastových�dílů a�forem.

Autodesk�Moldflow
Komplexní�sada�nástrojů pro
simulaci vstřikování�plastů.









optimalizace�designu�plast.�dílů a�forem
simulace�plnění�a�dotlaku
balancování�vtokové�soustavy
nalezení�vad,�smrštění�a�deformací
orientace�směru�vláken
analýza�deformace�jader
přímý�import�z�běžných�CAD�systémů
export�do�mechanických�simulací

Veškeré komponenty strojů a zařízení používaných v potravinářství musí být možné snadno čistit.
Nové rozbočovače MVP12 Steel jsou proto vyrobeny z velmi kvalitní korozivzdorné oceli. Představujeme ideální způsob, jak na potravinářské stroje a zařízení dostat distribuované elektrické rozvody.
Pokud jde o čistotu používaných zařízení a jejich
odolnost proti korozi, nejsou v potravinářském průmyslu možné žádné kompromisy. Nečistota musí
jít snadno odstranit, zařízení se omývají tlakovou
vodou s přídavkem agresivních čisticích prostředků.
Z materiálů se tudíž dává přednost korozivzdorné
oceli. Rozbočovače MVP12 Steel od společnosti
Murrelektronik se vyznačují uzavřeným pouzdrem
a závity z nerezové oceli V4A, tím je zajištěn stupeň
krytí IP69K. Nezáleží na tom, zda čistíte, oplachujete
nebo dezinfikujete – rozbočovače MVP12 Steel
budou stále spolehlivě plnit svůj úkol.

Rozbočovače z korozivzdorné oceli se stupněm
krytí IP69K otevírají distribuovaným elektrickým
rozvodům cestu do potravinářského průmyslu.

Redukce instalačních nákladů

EasyPLM
Řešení�s�optimálním�poměrem
cena/výkon,�pokrývající�základní
funkcionalitu DMS/PLM.





správa�dokumentace
schvalovací�a�změnové řízení
kusovníky,�technologické�postupy
workflow,�manažerské�výstupy

Před příchodem rozbočovače MVP12 Steel muselo
být po stroji nebo zařízení vedeno mnoho jednotlivých kabelů, což při požadavcích na čistotu v potravinářských provozech může být velmi složitý úkol.
Nyní je až 8 jednotlivých kabelů nahrazeno jedním
sdruženým. To znamená menší náklady na materiál,
méně práce při instalaci kabeláže a úsporu místa.
K tomu pak nejsou třeba skříňky se svorkovnicemi
rozmístěné po zařízení. MVP12 Steel se instaluje
na vhodné místo na stroji tak, aby délky kabelů
spojujících jeho 8 portů s odpovídajícími snímači
a akčními členy byly co možná nejmenší.

Chyby najít, ne hledat
LED signalizace přímo u portů zjednodušuje řešení
problémů. Na rozdíl od svorkovnic není potřeba

EasyTechnology
Komplexní�informační�systém�pro
plánování�a řízení�výroby v
nástrojárnách�a�lisovnách.




poptávky,�nabídky,�objednávky
zakázky,�expedice�a�fakturace
plánování�výroby�a�výroba,�MES

kontrolovat jeden spoj po druhém, chyby jsou
ihned viditelné. Nemusíte ztrácet čas s jejich vyhledáváním, ale naopak, můžete je okamžitě řešit
a díky tomu výrazně zkrátíte servisní zásah.

Zdatný v týmu!
K rozbočovačům MVP12 Steel nabízí společnost
Murrelektronik nezničitelné celokovové konektory
M12 Steel z nerezové oceli. Rozbočovače a konektory tak společně vytváří kompaktní odolné
řešení, které se dokonale uplatní v potravinářském
průmyslu. ■
Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz

Nový koncept těsnění
pro M12 Food & Beverage
V potravinářském průmyslu jsou stroje často
čištěny za pomoci vody, pěny a chemikálií.
Konektory M12 od Murrelektronik, speciálně
vyvinuté pro oblast Food & Beverage, nabízejí
optimální řešení připojení senzoru a akčních
prvků, jak v otevřených, tak v uzavřených procesech. Díky šedé barvě jsou usazené nečistoty viditelné na první pohled. Pozoruhodné
je i jedinečné řešení těsnění konektoru. Již při
nasunutí konektoru dojde k jeho utěsnění. Konektory mají stupen krytí IP66K, to znamená,
že odolají tryskajícímu proudu vody (75 l/min)
nejméně tři minuty. To se dokonale doplňuje
s rozbočovačem MVP12 Steel, který má mimo
jiné i certifikace ECOLAB a UL/CSA.
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DECENTRALIZUJTE V
POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU
Procesy a komponenty ve strojích a zařízeních potra-

vyhovují požadavkům potravinářského průmyslu,

vinářského průmyslu nesmí být nikdy kontaminová-

mimo jiné splňují i směrnice FDA. Navíc výrazně snižují

ny a je nutné zabezpečit jejich snadnou čistitelnost.

náklady na materiál, prostor i dobu instalace, neboť

Z tohoto důvodu jsou standardy týkající se čistoty

osm senzorových kabelů nahradíte jedním kabelem ví-

a ochrany proti korozi nastaveny hodně vysoko.

cežilovým. Společnost Murrelektronik nabízí k rozbočo-

Rozbočovače MVP12 Steel všechny tyto požadavky

vačům MVP12 Steel nezničitelné celokovové konektory

splňují a zároveň zjednoduší vaše instalace. Plně

M12 Steel z nerezové oceli.

MVP12 Steel
Hygienický design
• kabely dle FDA norem
• V4A nerezové pouzdro
• aplikaci odpovídající design
Vysoký stupeň krytí
• krytí IP69K
Rychlejší instalace
• konektorová připojení
• produkt testovaný ve výrobě
• vedení kabelů vyžaduje méně
nároků

murrelektronik.cz
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Boskovice nejsou
jen PAMÁTkY unesco
V roce 2010 ekonomická krize paradoxně pomohla odstartovat rozvoj jedné z úspěšných českých firem. Přitom na počátku založení firmy BeeWaTec s.r.o byla náhoda a také kus štěstí, které
jak známo přeje připraveným. Když před několika lety na MSV Brno tehdy 27letý Ing. Tomáš
Kožoušek zahlédl oznámení, že původem německá firma BeeWaTec GmbH hledá regionálního
distributora pro ČR, neváhal práci vyzkoušet a zúročit tak své předchozí zkušenosti a studia.
S panem Walterem, majitelem německé firmy
BeeWaTec GmbH, která je rozšířením a moderním
pokračovatelem společnosti Haid (Pozn. red. Od
roku 1927 vyráběla kukačkové hodiny a postupně
se přeorientovala na výrobce nábytku a labora
torního vybaveni), tak spolupracuje prakticky od
jejího vzniku v roce 2007. Tehdy ještě prodával
její produkty napřímo z Německa, ale obchodní
výsledky byly natolik zajímavé, že v roce 2010 vznikl
BeeWaTec s.r.o., jako dceřiná společnost v České
republice.
Firma, kterou Tomáš Kožoušek založil za pomoci své
matky, má dnes 20 zaměstnanců, které doplňuje
15 brigádníků a její obrat je 86 milionů Kč. Tento
tým pomáhá zákazníkům firmy řešit zásobování
výrobních linek prostřednictvím manipulační
techniky, uložením materiálu do spádových regálů,
vybavením dílen, návrhem i stavbou montážních
pracovišť i celých výrobních linek s důrazem na
jejich ergonomii. Díky novému finančnímu part
nerovi, GE Money Bank, se ještě na konci tohoto
roku přestěhuje do nových moderních prostor, kde
rozšíří svůj provoz.

Průmyslové „Lego“ pro firmy
V době globální ekonomické krize se variabilní trub
kový systém pro průmyslové provozy ukázal jako
trefa do černého. Firmy zeštíhlovaly svou výrobu
a jednoduchá řešení se jim hodila, proto byl o tyto
produkty na trhu velký zájem. Dnes boskovický Bee
WaTec těmito vysoce variabilními systémy, které ze
standardních konstrukčních prvků umožňují složit
širokou škálu zařízení od vybavení kanceláře či dílny

slouží jako montážní stoly, policové nebo spádové
regály apod. „Stavebnice je inspirována systémem
TPS, který vyvinula Toyota pro své provozy. I proto
jsou naši hlavní klienti z oblasti automobilového
a elektrotechnického průmyslu a lehkého strojíren
ství. Systém se uplatní prakticky všude tam, kde se
něco montuje nebo jde o logistiku“, říká Ing. Tomáš
Kožoušek. Regály slouží nejen pro skladování, ale
také jako zásobníky rozpracované výroby nebo
materiálu přímo v montážních provozech, případně
jako dopravníky a vozíky používané k navážení ma
teriálu ze skladu do výroby a zpátky. Lze je skládat
do vláčků, které se pak tahají za sebou. I vozíky jsou
nabízeny formou stavebnice, kdy si je zákazníci
mohou postavit doslova na míru svým potřebám.
BeeWaTec dodává i automatické tahače pro tyto
manipulační mobilní jednotky.
Poslední novinkou, kterou firma uvedla na trh (Pozn.
red. Bude představena také na MSV Brno) je hliní
kový trubkový systém, jako alternativa a rozšíření
dosavadního portfolia. Aluminiové, 100% recyklo
vatelné prvky umožňují vytvářet lehčí a pevnější
konstrukce, přičemž oba systémy jsou vzájemně
kompatibilní a mohou se doplňovat a kombinovat.

Co zákazník, to jedinečný projekt

Základní kámen nového sídla a továrny firmy je
datován březnem letošního roku, Beewatec po pěti
letech úspěšného rozvoje expanduje

až po např. kompletní výrobní linku, zásobuje český
i slovenský trh a vyváží i na Ukrajinu a do části Ruska.
Kromě toho má mateřský BeeWaTec zastoupení ve
Švýcarsku, Rakousku, Maďarsku a Polsku a prostřed
nictvím partnerů dodává např. i do Skandinávie či
Rumunska. Hlavním produktem firmy je trubkový
stavebnicový systém – ocelové trubky spojované
speciálními prvky umožňují vytvářet různé konfi
gurace výstavby příhradových konstrukcí, které pak

Firma funguje nejen jako dodavatel konstrukčních
prvků, ale i jako konzultační středisko. Projektanti
a konstruktéři BeeWaTecu dokáží každému zákaz
níkovi navrhnout na základě jeho potřeb vhodné
řešení, které zohledňuje požadavky ergonomie,
štíhlé výroby a moderní průmyslové trendy.
Systém je nabízen několika způsoby: zákazník si
může koupit jen příslušný materiál (trubky, spojky,
komponenty) a vše ostatní je na něm, nebo na
základě návrhu zákazníka či návštěvy svého ob
chodního zástupce připraví BeeWaTec návrh ve
3D programu – pro tyto účely slouží firmě vlastní
software BeVisio.
Zákazník buď dostane stavebnici, tzv. kit, z ně
hož si poskládá sestavu podle návodu, nebo mu
je dodána jako hotová věc, včetně montáže na
klíč. Někdy zákazníci kombinují různé způsoby:
složitější výrobní linky si nechají postavit na zakázku,
jednodušší prvky jako vozíčky apod. si sestaví sami.

Vizualizace nového areálu: 2300 m2 užitné plochy, z toho 1000 m2 skladů, 600 m2 montážních prostor a 700 m2 pro administrativu by mělo s rezervou stačit i na další
rozvoj
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Pro ty, kdo s těmito systémy začínají, nabízí firma
jednoduché tzv. starter packy, což je základní komplet trubek a spojek a příslušenství, k nimž zákazníci
získají zdarma i školení formou workshopu. Technik BeeWaTecu přijede do provozu k zákazníkovi
a s lidmi, které má zaškolit, vyrobí po úvodním
teoretickém zaškolení (jak díl sestavit, určit jeho
nosnost apod.) konkrétní regál. Na závěr obdrží
vyškolení pracovníci certifikát, potvrzující, že jsou
schopni z trubkového systému BeeWaTec stavět.
Montáž svépomocí může ušetřit zhruba pětinu
až čtvrtinu ceny dodávky, ale komplexní dodávka
s montáží zase kromě komfortu a rychlosti nabízí i dokonalé odladění s plnou garancí, všechny
certifikace atd. „V současné době tvoří ca 60 %
obratu zákazníci, kteří dávají přednost montáži
s využitím vlastních kapacit, a 40 % větších složitějších projektů, které obsahují např. hydraulické
a pneumatické prvky, stoly s volitelnou výškou
apod., volí komplexní dodávku včetně montáže“,
říká Ing. Tomáš Kožoušek.

Kvalita a flexibilita na prvním místě
Konstrukční a vývojoví pracovníci neustále systémy
vylepšují. Právě díky kvalitě výrobků vítězí u zákazníků. Například u oplastovaných částí je potah celý
přilepený, a tak se ani pod spojkami neodlepuje, ani
netrhá, jako tomu často bývá u levnějších výrobků.
Pohyblivé prvky, jako vozíky, se ani po delší době
v provozu nerozviklávají. I když systémy vypadají
na první pohled stejně, řešení BeeWaTecu zaručuje

jeho dlouhodobou životnost a provozní spolehlivost, které jsou pro zákazníky klíčovým faktorem.
Firma získala důvěru nejen u řady menších firem,
ale mezi její zákazníky patří i velké nadnárodní
firmy jako je Siemens, Volkswagen, Continental,
Automotive Lighting, Yazaki, aj.

Nová adresa – nové příležitosti
BeeWaTec každý rok zvyšuje svůj obrat o desítky
procent, roste i počet zaměstnanců a bylo nutné
rozšířit provoz a prostory. Nedaleko centra a proslulé
zrekonstruované židovské čtvrti, která je na památkovém seznamu UNESCO, tak vyrůstá v Dřevařské
ulici nové, důstojné sídlo – moderní montážní
a skladovací hala s administrativním zázemím. Základní kámen byl položen v březnu letošního roku
a koncem roku už by se firma měla přesunout na
novou adresu. Na 40milionové investici se zhruba
z poloviny podílí investičním úvěrem GE Money
Bank, zbytek financuje firma z vlastních prostředků.
Výstavba haly byla původně plánována do dvou
fází. Ve druhé etapě mělo dojít po několika letech
k rozšíření nově vybudovaného objektu skladové
haly, ale už v průběhu první fáze realizace se ukázalo, že nové prostory budou potřeba dříve, takže
se budují komplexně už nyní.
Když pro financování tohoto projektu vybíral
Ing. Tomáš Kožoušek vhodného partnera, oslovil několik renomovaných bank. Nejvíce mu vyhovovaly
podmínky, které dohodl s regionálním zástupcem
GE Money Bank. Kromě úrokové sazby a podmínek

Hotový produkt je připraven pro distribuci
k zákazníkovi

vedení účtu, byl jedním z podstatných faktorů, který
rozhodoval, i systém internetového bankovnictví.
Jde o nekomplikovaný a efektivní systém umožňující rychlé elektronické transakce se zahraničím,
které tvoří podstatnou část agendy BeeWaTecu.
„Účetní ve firmě oceňují i uživatelsky příjemné
prostředí internet banky a je skvělé, že majitel
BeeWaTecu na své zaměstnance myslí i v takto
zdánlivých detailech. Nyní při rozhodování klientů
právě kvalita doplňkových služeb často hraje větší
roli, než tomu bylo v minulosti,” říká Petr Kábele, z GE
Money Bank, manažer sektoru pro zpracovatelský
průmysl. ■

SpomocíGEprorazilpáníček
vestrojírenství.Ajáabych
mělnervyzeželeza.
PODPOřtEIvYSvéPODNIKáNÍ
úvěREMODGEMONEYBANK.

KOMPLEXNÍFINANČNÍSLUŽBYPROLEHKÝPRŮMYSL
 Financováníinvestičníchaprovozníchpotřeb
 Zajištěnírizikpřiobchodovánísezahraničím
 Možnostindividuálníchsměnnýchkurzů
 Financováníprojektůpodpořenýchdotací
 DotačníporadenstvíprostřednictvímslužbyEUServis
 Zakázkovéfinancování

www.gemoney.czinfolinka224444555
GE Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle, IČO: 25672720, zapsána u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, tel.: +420 224 443 636
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NeNápadNí strůjci
úspěchů železNičNích
hvězd
Na nedávném letním veletrhu CzechRaildays v Ostravě byla k vidění kromě železničních novinek i řada zajímavých produktů ze sortimentu subdodavatelů železničních výrobců. Přímo
naproti exponátům českého výrobce motorových lokomotiv CZ LOKO z České Třebové, tak
např. vystavoval i jeden z jeho klíčových partnerů – firma Chvalis, která má na úspěších CZ
LOKO na domácím trhu i v zahraničí rovněž svůj nezanedbatelný podíl.
V expozici severočeské společnosti CHVALIS z Hoštky
nedaleko Litoměřic byla produkce CZ LOKO k vidění
na velkoformátových fotografiích. Byla mezi nimi
i univerzální „drezína“ MUV 74, do níž firma dodává
hydraulické trakční i pomocné pohony.
Dnes je první model této univerzální drezíny již na
světě a po absolvovaných zkouškách na testovacím
okruhu ve Velimi dopadl na výbornou. Jde o první
kus z pětatřicetikusové limitované série.
Na podrobnosti této série a jak se firmě podařilo získat zakázku ve výběrovém řízení, nám
odpověděl Milan Chvalina, ředitel a jednatel
společnosti Chvalis.

žimy pro dojetí. Jde o 15 let prověřené, odzkoušené
technické, hodně sofistikované řešení naší společnosti, a to bezesporu rozhodlo.“ Právě spolehlivost
a unifikaci dodávaných komponentů pokládá Milan
Chvalina vedle ceny za klíčovou.
„Cena je vždy důležitá a všichni dodavatelé jsou
pod tlakem, nás nevyjímaje. Ale pro naší firmu je na
prvním místě kvalita technického řešení a spolehlivost pro koncového uživatele včetně jednoduché
pozáruční standardizované údržby. Rozsah typů použitých dílů je minimalizován, použité komponenty
jsou nasazeny také v mnoha dalších aplikacích
řešení trakčních a pomocných pohonů lokomotiv
a motorových vozů“.
Společnost Chvalis, která má vedle výroby také
vlastní konstrukční a projekční kancelář, vlastní
certifikované vzdělávací-školicí středisko a tribodiagnostickou laboratoř. Vlastní rozsáhlé logistické
zázemí, flotilu 20 servisních vozidel a 5 poboček po
celé České republice. Zaměřuje se na komplexní řešení pro hydrauliku, pneumatiku a centrální mazání.
Svou produkci dodává rovněž do automobilového,
papírenského, chemického, dřevařského, hutního
a stavebního průmyslu. Silnou stránkou firmy je výroba moderních hydraulických agregátů a systémů,
opravy hydraulických válců, čerpadel, hydromotorů
i servoventilů a také komplexnost služeb a dodávek
v režimu čtyřiadvacetihodinové služby. ■

Sofistikovaně řešený ventilový blok pro otevřený
hydraulický obvod

První vyrobená drezína MUV 74/CZ LOKO
z limitované série s pořadovým číslem 001, osazena
hydraulickým pohonem firmy Chvalis

„Nyní jsme ve fázi plného nasazení naší výroby
a dodávek pro tuto novou 35kusovou sérii pro
SŽDC, která je v CZ LOKO ve výrobě. Zakázku jsme
získali na úkor dodavatele, který nabízel uzavřený
hydraulický obvod, zatímco my jsme přišli s otevřeným obvodem, který již na našich předchozích
aplikacích jasně prokázal své nesporné technické
i ekonomické výhody pro uživatele při splnění všech
zadaných jízdních-trakčních režimů i variability
a komfortu při řízení a provozu kolejového vozidla.
Naše řešení také splňuje požadavek odběratele na
rychlou výměnu poškozeného dílu a nouzové re-

semiNář zdůrazNil výzNam
spolupráce dodavatelů
Již počtvrté proběhly v technologickém centru firmy Yamazaki Mazak Central Europe (YMCE)
v Jažlovicích u Říčan dny otevřených dveří. Akci, která se konala ve dnech 9. a 10. června, pořádaly společně firmy zastupující na českém trhu CNC obráběcí stroje Mazak, nástroje Seco
a technologický CAD/CAM software GibbsCAM.
Seminář byl zahájen představiteli pořadatelských
společností a dle Petra Zugara ze Seco Tools, je hlavním cílem takovýchto společných projektů ukázat
zákazníkům, že dodavatelé spolu dokáží spolupracovat, doplňovat se a díky tomu nabídnout dobře
fungující řešení, které pokryje celý výrobní proces na
CNC obráběcích strojích.„Používají se stále komplikovanější stroje a tomu odpovídá i vývoj v oblasti nářadí
a softwaru. Zákazník již mnohdy nechce, případně
ani nemá kapacity na to obstarávat si jednotlivě vše,
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Drezína MUV 74/CZ LOKO může být osazena
hydraulickou rukou nebo sněhovou radlicí

co potřebuje k zajištění kvalitního obrábění ve svém
provozu. Najít vhodné a funkční řešení je stále složitější a požadavky zákazníků jasně ukazují, že vývoj
půjde cestou specializace a následné spolupráce
dodavatelů jednotlivých špičkových technologií.
Jen tak vznikne možnost dodat skutečně kvalitní
kompletní řešení,“ doplňuje Petr Zugar.
Dle programu byly každý den po dopoledním bloku
přednášek, přednesených zástupci pořadatelských
společností, navázány odpolední konzultace a praktické ukázky obrábění na strojích Mazak za použití
široké škály nástrojů vyrobených společností Seco Tools.
Představované obráběcí procesy byly naprogramovány
v systému GibbsCAM, který na český trh dodává společnost technology-support.„Pravidelně konané společné
semináře jsou především o přenosu a sdílení informací
z oboru CNC obrábění mezi dodavateli technologií
a jejich uživateli. Je dobře, že zástupci výrobních firem
nacházejí čas a chuť takovéto akce navštěvovat a sdílet
zde s námi své zkušenosti.“ shrnul Vlastimil Staněk,
ředitel spolupořádající firmy technology-support. ■
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ALULINEARTECHNIK AG
Novinky ze světa lineární techniky
přichází do České republiky
Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. je výhradním distributorem švýcarské firmy Alulineartechnik AG pro Českou

republiku. Alulineartechnik AG má vlastní výrobní závod na výrobu hliníkových profilových kolejnic a vozíků. V roce 2012 převzala
kompletní výrobní program od německého výrobce Bosch Rexroth Group, kde jste se mohli s těmito produkty setkat pod označením
eLINE .
Přednostmi hliníkového vedení je jejich nízká hmotnost, použití v antikorozním prostředí (náhrada za drahé nerezové provedení) a jejich
snadná zaměnitelnost s ostatními výrobci klasických ocelových vedení. Vedení jsou vyráběna v nejvyšší kvalitě švýcarských standardů,
aby byla zajištěna spokojenost zákazníků, kteří očekávají kvalitní výrobky.
Vedení nabízíme ve velikostech 15, 20 a 25. Vozíky jsou ve dvou provedeních, úzký - řada GNS
a přírubový - řada FNS. Kolejnice jsou konstrukčně navrženy pro uchycení z horní nebo spodní
části základové desky. Jedná se o prvotřídní materiál z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
s kalibrovanými drahami v třídě přesnosti P. Vodící dráhy jsou z nerezového materiálu.
Dále jako příslušenství nabízíme manuální upínací jednotky, výměnné přídavné
těsnění, mazací jednotky, plastové zátky a maznice.
Všechny tyto produkty jsou již naskladněny v ČR. Kolejnice Vám uřízneme
a upravíme dle Vašich konkrétních požadavků do 48 hodin.
Neváhejte aplikovat Al vedení vysoké kvality do Vašich zařízení, za velmi
příznivé ceny. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.
Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Rychlé dodávky ze skladu v ČR vč. úprav.
Výborné cenové podmínky hliníkových
vedení s porovnání s ocelovým
a nerezovým provedením.
Snadná montáž se sníženou hmotností
celé konstrukce.
Konstatní vysoká přesnost a tuhost
s minimálním opotřebením po celou
dobu životnosti.
V ýhra dní

distri butor

pro Č R:

Adresa: Nad Sládečkem 600, 390 02 Tábor
E-mail: info@pkservis.com

www.pkservis.com
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JAK BYZNYS ERP POMÁHÁ
ŘÍDIT VÝROBU
Mezi nejčastější požadavky výrobních firem na informační systém pro podporu výroby bývají
nejrůznější optimalizace řazení operací na pracovištích tak, aby minimalizovaly časové ztráty
vlivem seřizování strojů, zkrátily průběžné doby výroby, či aby se dynamicky měnily počty
pracovníků na pracovištích.
V praxi to však často vypadá tak, že většina firem
nakonec plánovací funkce spíše nevyužívá, protože
není schopna dlouhodobě udržovat stále aktuální
data pro plánování. To platí především pro kusovou
zakázkovou výrobu.

V technologických postupech určují potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a technologické
časy. Pro plánování výroby jsou technologické časy
velmi důležité. Jednodušší systémy rozlišují pouze
jednotkový (resp. dávkový) a přípravný čas, po-
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Obr. 1

Zájem o systémy pro řízení výroby v poslední době
stále roste. Z hlediska efektivního řízení výrobního
podniku je naprosto klíčovou vlastností komplexní
propojení výrobního modulu s obchodními a ekonomickými moduly celého ERP systému. Tím se
zajistí možnost dělby práce při pořizování dat, minimalizují se náklady na jejich pořizování a zvyšuje se
zastupitelnost všech zainteresovaných pracovníků.
Tok dat výrobního podniku je naznačen na obr. 1.
Funkce výrobního modulu jsou znázorněny modře.
Nevýrobní organizace se liší tím, že tyto funkce
nepotřebují. Tok dat je u nich o to jednodušší.
Požadavky na funkce, které by měly systémy pro
řízení výroby poskytovat, jsou různorodé především
v závislosti na charakteru výroby a požadovaném
stupni přesnosti jejího plánování, sledování a v neposlední řadě i na schopnosti vyrovnat se s různými
zvláštnostmi danými povahou popisovaných materiálů, výrobků a technologií.
Základem pro automatizaci plánování a sledování
výroby je technická příprava výroby (TPV), která je
založena na hierarchických kusovnících, ve kterých se
pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů
nebo polotovarů a v jakém množství se budou jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. Výrobky, polotovary
i materiály popsané ve výrobě musí být současně
jednoznačně definovány i ve skladech tak, aby mohly
být materiálové požadavky výroby snadno a včas
realizovatelné pracovišti MTZ. V souvislosti se zdokonalováním konstrukčních programů (CAD systémy)
je současným trendem snaha automaticky převádět
soupisky materiálů z CAD přímo do kusovníků TPV.
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kročilejší systémy umožňují rozlišovat i časy mezioperační (na obr. 2 reprezentované časy převzetí
a předání dávek) a přípravné.
Zadávání údajů potřebných pro plánování a řízení
výroby lze částečně automatizovat a zjednodušit
používáním pomocných číselníků, jako jsou např.
číselníky provozů, pracovišť a vedlejších zdrojů. Nejdůležitější jsou číselníky pracovišť, které se obecně
nazývají hlavními výrobními zdroji. U nich se definují
parametry pro vytváření kapacitních plánovacích
kalendářů jednotlivých pracovišť nebo skupin pracovišť. Pro plánování je dále důležité, aby systém
dovoloval slučovat jednotlivá pracoviště do skupin
shodného typu se shodnými technologickými časy
pro stejné operace. To dovoluje odložit přidělování
konkrétních pracovišť zakázkám do doby, kdy se
daná zakázka plánuje. Protože v některých firmách

Obr. 2

si nevystačí při plánování pouze s pracovišti a potřebují navíc v plánu zohlednit předpokládanou
přítomnost či nepřítomnost pracovníků určitých
profesí nebo dostupnost výrobních pomůcek,
umožňují nejpokročilejší výrobní systémy definovat
číselníky vedlejších resp. simultánních výrobních
zdrojů, definovat pro ně plánovací kalendáře a upravovat plán s ohledem na jejich aktuální dostupnost.
Komplexní systémy s integrovanou výrobou potom
standardně umožňují převádět požadavky obchodu
automaticky do výroby a podle TPV vytvářet výrobní
příkazy k jejich zajištění. Výrobní příkazy se zpravidla zaplánují na příslušná pracoviště a provede
se rezervace vstupního materiálu. Pro plánování
jednotlivých zakázek se používá dopředná metoda,
kdy se postupuje od první operace k poslední nebo
zpětná metoda, kdy se plánuje k předem danému
termínu dokončení. Obě metody se dají kombinovat, dopředná metoda pak zpravidla slouží ke
stanovení reálného termínu dokončení.
Kvalitní výrobní systémy v oblasti plánování a sledování výroby nabízejí mnoho dalších funkcí, které
zvyšují jejich užitné vlastnosti a komfort obsluhy.
Důležitá je těsná spolupráce se sklady. Na základě
okamžitých stavů skladů polotovarů je možné
místo příkazů k výrobě některé polotovary pouze
vyskladnit a zkrátit tak celý výrobní cyklus. Se způsobem řízení skladových zásob souvisí i plánování
výroby. Pokud plánovací systém umožňuje aktivně
pracovat s dodacími lhůtami materiálů, dodávku
materiálů a dílů od subdodavatelů lze načasovat
tak, aby požadované vstupy byly k dispozici těsně
před plánovaným použitím ve výrobě (Just-in-time,
JIT). Systém JIT výrazně snižuje výrobní náklady. Na
něj může navazovat plánování výrobních zdrojů
(Manufacturing Resource Planning, MRP II). Systém
MRP II umožňuje plánování požadavků na hlavní
i vedlejší zdroje (pracoviště, stroje, pracovníci po
profesích, přípravky), vytvářet základní plán výroby,
plánování materiálových požadavků (MRP I) a nákup
materiálu. Synchronizace dodávek materiálu s vlastní
výrobou je dobře vidět na obr. 3. Dodávky materiálu
jsou v plánu simulovány pracovištěm MTZ. Na výdej
materiálu časově navazují výrobní operace v pořadí
daném technologickým postupem. Aby se plán
výroby postupně příliš neodchyloval od reality, je
nutné, aby IT systém pro řízení výroby umožňoval
snadné a rychlé přeplánování výroby s ohledem na
aktuální stav rozpracovanosti.
Na plánování výroby navazuje sledování výroby, které
umožňuje po výdeji materiálu do výroby a předání
průvodek s výrobními příkazy
výrobním pracovníkům sledovat postupné dokončování jednotlivých operací na zakázkách.
Výkony pracovníků na jednotlivých výrobcích a pracovištích
se mohou evidovat pomocí
pracovních lístků, pořizovat
do systému a vyhodnocovat.
Sledování výroby se výrazně
zpřesní a zefektivní využitím
technologií čárových kódů
a RFID (radiofrekvenční identifikace pomocí čipů). Pracovní
výkony si jednotliví pracovníci
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mohou sami zadávat snímáním čárových
kódů z výrobních průvodek. Protože tato
technologie zaručuje minimální chybovost,
lze zadávání provádět v reálném čase. Pro
fungování kvalitního řídicího a plánovacího
výrobního systému je zadávání výkonů v reálném čase nutnou podmínkou. S ohledem
na skutečné plnění výroby lze pak snadněji
reagovat na nepředvídané problémy ve
výrobě jejím častějším operativním přeplánováním. Dlouhodobě lze takto také
zpřesňovat technologické časy (normočasy) pro jejich další využití při plánování Obr. 3

v budoucnu. Včasnost a přesnost takto vkládaných informací se pak pozitivně promítá
do kvalitnějších manažerských rozhodnutí.
Pokročilejší systémy řízení výroby jsou založeny na maximálním využití špičkových
informačních technologií. Kvalitní informační
systém musí zajistit vysokou přesnost informací, hospodárnost formou snižování
nákladů, rychlost zadávání dat a komplexní
přehled o stavu výroby a zásob. ■
Jan Dubec, Fugasoft – partner J.K.R.
pro podnikové informační systémy
Byznys ERP

Časté chyby při nasazování ERp systémů
Největším problémem při nasazení ERP systému je nedostatečná zainteresovanost zaměstnanců zákazníka.
V takovém případě je pak velkým přínosem zkušený
garant uživatele, který by měl zabezpečit vtáhnutí
zaměstnanců do procesu a správně interpretovat
jejich požadavky a následně řešení. Toho však nelze
dosáhnout bez podpory vedení společnosti, které
musí být přesvědčeno o správnosti nasazení ERP
systému ve své firmě. V případě, že nebude podpora
pro projekt ze strany vedení, těžko ji očekávat ze
strany zaměstnanců, pro které je to velká zátěž nad
rámec běžných pracovních činností.

Z toho pak i nepřímo vyplývá další častá chyba na
straně zákazníka, a to, že nabývá mylného dojmu,
že vlastně za nic nezodpovídá a všechny starosti leží
na bedrech konzultanta. Dochází pak k nepříjemným situacím, kdy si uživatel objedná uživatelské
řešení, podepíše a odsouhlasí analýzu a při nasazení
teprve zjišťuje, co vlastně odsouhlasil. Dodatečně
požaduje funkčnosti nad rámec analýzy s tím, že
to tak myslel a určitě to říkal, jen se moc nevěnoval
přečtení a oponentuře analýzy. Výsledkem je napro-

gramované uživatelské řešení, které dodavatel chce
zaplatit, neboť odpovídá odsouhlasené analýze, ale
zákazník ji zaplatit nechce, protože neodpovídá
jeho představě.
Jelikož konzultant je ve většině případů daleko zkušenější než zákazník, neměl by tuto situaci dopustit.
Měl by se důsledně věnovat požadavkům zákazníka
a vždy provádět jejich podrobnou analýzu a ujistit se,
že opravdu obě strany mluví o tomtéž. Veškerá připravovaná řešení detailně představit uživateli a opět
se ujistit, že návrh řešení odpovídá zákazníkovu požadavku. Řešení by mělo být vždy co nejjednodušší
a nikdy polovičaté. Jedno špatné řešení může totiž
zbortit práci všech zainteresovaných osob v celém
projektu. Z toho plyne, že největší chybou ze
strany dodavatele je podcenění situace. ■

INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.
Informační systémy BYZNYS ERP

www.jkr.eu

plasty a chemie

Chemičtí mágové
se zaměřují na nové
materiály pro fotovoltaiku
Divize DuPont Photovoltaic SolutionS koncernu DuPont
PřeDStavila nové Pokročilé materiály umožňující zvýšit
efektivitu fotovoltaických SyStémů a zlePšit tak
i Parametry návratnoSti inveStic Do Solární energetiky.

V

e své expozici na letošním veletrhu SNEC
Photovoltaic Power Expo v Šanghaji prezentovala společnost DuPont několik významných novinek. První z nich představují dvě nové
fotovoltaické metalizační pasty z produktové řady
Solamet určené pro vysokovýkonné solární články.
Výrobce si od nich slibuje další posunutí hranic
výkonnosti solárních panelů.
Stříbrná pasta na přední stranu solárních článků
Solamet PV19x a Solamet PV76x pro pokročilou
architekturu solárních článků PERC zlepšují efektivitu, s níž fotovoltaické články mění sluneční svit na

elektrickou energii, a pomáhají tak zvýšit výstupní
výkon solárních panelů. Tyto solární panely s vysokou efektivitou jsou využívány čínskými výrobci
a dodavateli fotovoltaických systémů.
Platí to i o dalších pokročilých materiálech z portfolia firmy DuPont, jako polyvinyl fluoridová (PVF)
fólie Tedlar, dodávaná v jednostranném i oboustranném provedení – označovaná výrobcem za jediný
krycí materiál pro zadní stranu panelů v terénních
provozních podmínkách. Fólie zaručuje účinnou
ochranu po dobu více než 30 let, a to i v extrémních
podmínkách. K jejím hlavním charakteristikám patří

termopasty zlepší design,
výkon i parametry
Explozivní růst inteligentních zařízení připojených modulů typu „mobilní-k-mobilnímu“ a stále
rostoucí množství dat a hlasového provozu generovaných jejich použitím jsou klíčovými
faktory pro potřebu rozšířit globální sítě a jejich přenosové kapacity.
Společnost Sabic proto vyvinula nové řešení,
která pomáhají výrobcům antén základnových
stanic – zejména interních komponent, jako jsou
fázové posouvače – splnit tento požadavek s novým portfoliem sloučenin Thermocomp. Ty byly

možnosti různých kombinací dielektrické konstanty Dk, která určuje dosah signálu a dielektrického ztrátového činitele Df (dielectric dissipation
factor), specifikujícími ztrátu signálu. Požadavky
na dielektrické parametry se lehce liší na různých
frekvencích od
900 Mhz až 3 GHz
a také v závislosti
na teplotě při
různých teplotních
rozmezích.
„Zjistili jsme, že
průmysl postrádá
specifické výkonové materiály,
což je důvod, proč
jsme se přijali výzvu
vytvořit nové možnosti. Protože jde
o termoplastické
nové termoplasty mohou vytlačit tradiční keramiku a desky s tištěnými spoji v anténách materiály, mohou
poskytnout větší
navrženy tak, aby splňovaly specifické výkonové pružnost designu a vyšší výrobní výtěžnost než
požadavky tam, kde jsou lepší než dva v součas- tradiční materiály, jako keramika nebo desky
nosti používané materiály – keramika a desky s plošnými spoji (PCB), což přispívá k potenciálně
s plošnými spoji (PCB). Tato sada nových materiálů nižším nákladům, kromě splnění specifických pobyla optimalizována pro přenosové podmínky žadavků na sílu nebo dosah signálu“, uvedl Alan
v pásmech od 900 MHz do 3GHz a vyšších. Nabízí Tsai, ředitel sekce Technologie a inovace pro spo-
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Pokročilé materiály DuPont si zvolila pro zlepšení
účinnosti a maximální výkon svých systémů
i společnost china Power investment (cPi) pro
největší projekt svého druhu na světě – gridovou
solární farmu o výkonu 850 mW

vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, masivní přilnavost fólie, mechanická pevnost a odolnost vůči UV záření i působení chemikálií. Panely
jsou testovány v náročném extenzivním programu,
jehož cílem je ověřit a vyzkoušet, jak výběr materiálů
může ovlivnit celkový výkon a životnost systémů
– probíhá na území USA, Číny a v Evropě. Prověřují
se zkušební metody testování solárních panelů za
účelem vytvoření náročnějších standardů, jež by
zajistily spolehlivý výkon fotovoltaických článků
po celou dobu životnosti systému. ■

třební elektroniku firmy Sabic Innovative Plastics.
V rámci konstrukce každé základnové stanice je
použito více antén, které obsahují fázové transformátory, jež (v závislosti na provozu) buď dodají
větší výkon, což znamená menší pokles přenosového signálu, větší rozsah, což znamená širší oblast
pokrytí, nebo obojí.
Obecně platí, že ve srovnání s keramikou a PCB
mohou materiály Sabic poskytnout lepší rovnováhu
dielektrických vlastností s extrémně nízkou Df, až
do 0,001, a širokou škálu Dk 3 – 13,9 v závislosti
na frekvenčních požadavcích. Pro srovnání: běžné
PCB pro všeobecné použití jsou schopny pokrýt
Df do 0,005.
Kromě toho materiály na bázi termoplastů mají
dobré mechanické vlastnosti, které nabízejí řadu
výhod pro výrobce OEM komponent základnových
stanic, jako je např. rozměrová stabilita a nízké
tření (což je důležité, protože fázové přepínače
jsou v neustálém pohybu), lepší odolnost proti
ohni a stabilní Dk v klimatických podmínkách
v rozmezí od –40 °C do +55 °C s 55% vlhkostí.
A protože materiály jsou termoplastické, na
rozdíl od keramiky nebo PCB umožňují utvářet
komplexní geometrii a provádět miniaturizaci.
Výrobce Sabic dosáhl těchto výsledků díky své
schopnosti vyvíjet vynikající směsové materiály
na základě využití hlubokého pochopení molekulární struktury základních pryskyřic a plnicích
materiálů, čímž se získají požadované výsledky
výkonových parametrů. Portfolio dielektrik Sabic
tvoří sloučeniny vyrobené s použitím různých
základových pryskyřic, včetně polykarbonátového
materiálu Lexan, polyfenylenoxidové pryskyřice
Noryl nebo polyethylenové pryskyřice s vysokou
hustotou (HDPE), která rozšiřuje možnosti výrobců
komponentů nebo systémových integrátorů. ■
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SÍLA ROTAČNÍHO TVÁŘENÍ DOKÁŽE
VZDOROVAT I TORNÁDU
Americká plastikářská firma Granger Plastics si našla netradiční obor podnikání: výrobu
úkrytů proti tornádům. V zemi, kde jsou tyto přírodní síly poměrně častým hostem, s nimi
dělá dobrý byznys.
S výrobou ochranných přístřešků začala firma v roce
2001, tehdy ještě na zakázku pro jinou společnost.
Nyní je vyrábí sama a zájem o ně je značný. Díky
předchozímu působení pro firmu vyrábějící kontejnery pro leteckou a námořní přepravu mají certifikaci FAA a kladou důraz na dodržování norem a výrobních postupů (některé části jsou přeměřovány
až 12krát) i kvalitní nářadí a materiály - používají
např. výhradně plasty, které prošly testy FEMA (Federal Emergency Management Agency, americká
Federální agentura pro zvládání krize).
Materiál používaný pro výrobu Granger ISS Tornado
Shelter je rotačně tvarovaný polyetylén, jeden z nejtrvanlivějších a nejodolnějších materiálů na planetě.
Jak zdůrazňuje výrobce, tyto kryty mají mnohem
větší životnost než jakékoliv jiné útočiště, které je aktuálně k dispozici, včetně objektů ze skelných vláken
a sklolaminátu či ocelových a betonových jednotek.

V průběhu let vytvořila firma tisíce tornádových
úkrytů. Postupně upravili design a zaměřili se zejména na odolnost vstupních dveří, které musí
projít přísnými bezpečnostními testy prověřujícími
jejich odolnost. Ty jsou nejkritičtější částí podzemního přístřeší proti bouři a dokážou odolat rázové
zkoušce, při níž je vržena hmotnost 7 kg proti dřevěné desce rychlostí 160 km.h-1. Jsou vícevrstvé
konstrukce a jejich základem je plát polykarbonátu
vložený mezi dvě lineární vrstvy nízkohustotního
polyetylénu po stranách (firma také dělá neprůstřelné vstupní dveře pro domy, zpevněné speciální
textilií z kompozitního materiálu). Sílu a trvanlivost
výrobků vyráběných technologií rotačního tváření
otestuje dokonale ovšem hlavně rotující tornádo...

Současný typ krytu je celopolyethylenová skořepina
komplexně vyrobená z odolného plastu s výjimkou
montážního materiálu a několika dalších prvků, jako
jsou např. pneumatické válce, které umožňují snadno
otevřít odolné dveře krytu. Úkryt, který se prodává
za 6000 dolarů, pojme šest i více lidí, s výkopovými
pracemi a instalací vyjde na ca 7000 dolarů – což není
tak moc za záchranu života. Dodává se s doživotní
zárukou. Dvouplášťový, pěnovou výplní izolovaný
úkryt má konstrukci obráceného kužele, což umožňuje pevné ukotvení v zemi, nad povrchem vyčnívají
jen vstupní dveře a „komínek“ pro přístup vzduchu
Kromě kontejnerů pro přepravu nákladů a zmíněných krytů dodává Granger Plastics např. ale
i pokerové stoly a díly pro vojenské dodavatele.
A před třemi lety firma začala podnikat i ve zcela jiné
oblasti: v pohřebnictví – navrhováním vodotěsných
kontejnerů na zpopelněné zbytky, výrobou uren
a váz, kde úspěšně nahradili tradiční žulové urny
za stovky dolarů jejich moderními plastovými alternativami vyráběnými právě technologií rotačního
tváření za zlomek nákladů – dnes je firma prodává
pod značkou ForeverSafe. ■

Pod označením PolyPreg představil americký výrobce tkaných a netkaných technických
vláknitých materiálů BFG Industries nový termoplastický kompozitní materiál. Jeho klíčovou
výhodou je hlavně snadné zpracování.
Novinka v podobě netkané textilie, do níž jsou přimí- nění v nejrůznějších aplikacích v celé řadě průmyslochány sklo a polypropylen, je zpracována pomocí při- vých odvětví. Materiál je měkký a přizpůsobitelný i do
dání tepla a minimálního tlaku do podoby kompozitu složitých tvarů, má prakticky neomezenou skladovas vysokou pevností. Podle vyjádření výrobce by sou- telnost, nevyžaduje uchování v chladu a vydrží tepčásti vyrobené z nového materiálu měly najít uplat- loty až 300 °C. Je UV stabilní, zachovává si svou barvu

/

Nová výrobní hala společnosti Simoldes Plasticos,
která se prostřednictvím společnosti Panattoni Europe ČR staví u Kvasin, v blízkosti Škody Auto, je již
zastřešená, po opláštění se už pracuje na vnitřních
prostorách budovy a výrobce plastových prvků
pro automobilky již hledá první zaměstnance.
Jedna z největších investic tohoto roku by měla
významně přispět k vytvoření nových pracovních
míst v regionu.
Hala o ploše 22 000 m2, jejíž střešní konstrukci vážící
přibližně 1000 t nese 176 pilířů, bude protkána téměř 20 km kabelů a 1 km potrubí. Dokončení
haly je plánováno na konec tohoto roku, a ještě
v posledním kvartálu letošního roku by měla v novém závodě odstartovat výroba automobilových
komponentů, které jsou již nyní dodávány do
koncernu Volkswagen včetně značky Škoda.

KrausMaffei představuje novinky

BGF VYTVOŘILA NOVÝ TERMOPLAST
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Simoldes připravuje v ČR výrobu

Společnost KraussMaffei uspořádala v červenci
Den otevřených dveří ve svém výrobním závodu
ve slovenských Sučanech. Společnost Kuboušek,
která letos kromě 25. výročí svého založení slaví
i dvě dekády spolupráce s firmou KraussMaffei,
jíž na českém a slovenském trhu zastupuje, zorganizovala pro své obchodní partnery při této
příležitost unikátní prohlídku ve slovenském výrobním závodu, kde se mohli detailně seznámit
s přednostmi nových hydraulických vstřikovacích
lisů KraussMaffei řady CX. Ty letos rozšířily produktovou nabídku této značky, včetně implementace
vhodných periferních zařízení a přístrojů v rámci
hi-end technologických systémů. Součástí prezentace byly rovněž představení měřicích přístrojů
a software pro řízení kvality výroby, které je možné
využít k rychlému nasazení ve výrobních halách.
Jak zdůrazňuje výrobce, propojení těchto přístrojů
za pomoci osvědčené a flexibilní technologie bezdrátového přenosu naměřených dat umožňuje
uživatelům z řad plastikářských výrobních firem
mít produkci neustále pod kontrolou. ■

Nový hydraulický vstřikolis KrausMaffei CX

a formu, i pokud je vystaven slunečnímu záření, a je
méně pravděpodobné, že zkřehne nebo popraská.
Novinka je k dispozici v hustotách 750 a 1500 g/m²
v přírodní nebo černé barvě. Laminace, tvarování
nebo zpracování tažením se doporučuje při teplotě
200 °C a chladném tlaku 20 až 100 psi. Jde o první
z řady termoplastů DryPreg, další produkty jsou v současné době ve fázi vývoje. Tyto materiály, kombinující
pryskyřice a další vysokovýkonná vlákna, mají být
uvedeny koncem roku. ■
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Jaderná elektrárna Búšehr
může Být provozována při zemětřesení
do šestého stupně
Íránská jaderná elektrárna Búšehr s ruským reaktorem VVER-1000 je provozována v oblasti
seismicky aktivnější, než platí pro evropské bloky. Díky změnám v projektu oproti standardním blokům je možné ji provozovat při zemětřesení až do síly 6 stupnice MSK-64. Původně
německý blok ze 70. let vybavila společnost Atomstrojexport moderním zařízením podle
projektu vypracovaného projekční společností NIAEP, obě společnosti jsou součástí státní
korporace pro jadernou energii Rosatom.
Příkladem jiné jaderné elektrárny provozované v seismicky aktivní oblasti je arménská Metsamor. Jde o dva
bloky s reaktory typu VVER-440 z let 1977 a 1985,
které jsou uzpůsobeny k provozu v této oblasti. Ruský
jaderný průmysl vyvinul před desítkami let pokročilé

poškozeny. Například součástí stěn jsou kompenzační
tlumiče otřesů, které brání jejich zhroucení i při velmi silných otřesech půdy. Reaktor má dvě ochranné obálky
– vnitřní ocelový kontejnment a vnější betonový – které
jsou opět chráněny proti působení otřesů a které brání

Uvnitř kulovitého kontejnmentu, typického pro německé JE, se skrývá ruský reaktor VVER-1000

technologie seismické ochrany průmyslových objektů,
které jsou neustále dále rozvíjeny. Dokladem toho je
právě jaderná elektrárna Metsamor, která v roce 1988
přestála zemětřesení o síle 7 stupnice MSK-64. Zatímco
v jejím okolí byly bořeny budovy a zemřelo kolem
50 000 obyvatel, hydraulické tlumiče otřesů ochránily
hlavní provozní budovy elektrárny před poškozením.
Stupnice MSK-64 platí od roku 1964 v Sovětském
svazu a dodnes ji oficiálně používají země SNS.
Sedmý stupeň je slovně popsán následovně: Otřesy
posouvají nábytek, převrací jej a předměty padají
z poliček. Starší budovy jsou vážně poškozeny, komíny se hroutí a dochází k menším sesuvům půdy.
Maximální projektová síla zemětřesení pro jaderné
elektrárny ruské konstrukce je devátý stupeň této
škály, což je zemětřesení, jehož pravděpodobnost
výskytu je jednou za 10 000 let. Dochází při něm
k hroucení běžných budov a k poškození odolných
budov, ohýbání železničních kolejnic, přelamování
podzemních potrubí a v půdě vznikají trhliny.
Hrozba, kterou představuje zemětřesení pro jadernou
elektrárnu, spočívá v tom, že může dojít k narušení
hermetičnosti primárního chladicího okruhu a kontejnmentu bloku, což by mohlo způsobit únik páry kontaminované radionuklidy.„Aby byla zajištěna ochrana
životního prostředí a obyvatelstva, byly budovy elektrárny Búšehr vyprojektovány společností NIAEP tak,
aby si při zemětřesení zachovaly stabilitu a nebyly
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úniku radiace mimo reaktorovou budovu,“ objasňuje
Vadim Titov, viceprezident společnosti Rosatom –
Mezinárodní síť pro země střední Evropy.
Jaderná elektrárna nemusí být při každém otřesu
půdy odstavena, její obsluha k tomu přikročí až
tehdy, kdy otřesy dosáhnou šestého stupně stupnice

MSK-64 (pro představu při zemětřesení této síly dochází k posunování nábytku, praskání oken a nádobí,
objevují se trhliny v omítce a také zvěř je vyděšena
a lidé opouštějí budovy). V současných blocích typu
VVER-1000 je v tomto případě zastavena řetězová
štěpná reakce a reaktor je udržován v bezpečném
stavu do doby, než zemětřesení skončí. Potom personál zkontroluje všechna zařízení a systémy a až
se přesvědčí, že nedošlo k jejich poškození, může
elektrárna opět obnovit dodávky elektřiny do sítě.
„Spolehlivost bezpečnostních systémů elektrárny
Búšehr již byla několikrát prokázána. Naposledy
při zemětřesení z dubna 2013, jehož epicentrum
se nacházelo 91 km od této elektrárny a 10 km
pod úrovní země,“ připomíná Vadim Titov jedno
z íránských zemětřesení přesahujících šestý stupeň.
Jaderná elektrárna Búšehr je výjimečným technickým
dílem. Její výstavbu zahájily v roce 1975 německé společnosti pod vedením Kraftwerk Union, avšak v roce
1979 byly práce přerušeny kvůli propuknutí Islámské
revoluce. Během íránsko-irácké války byla elektrárna
poškozena bombardováním a jejím dokončením se
od roku 1995 zabývala ruská společnost Atomstrojexport. Projekční společnosti NIAEP, která připravuje
projekty jaderných elektráren s reaktory typu VVER
a vede jejich výstavbu, se podařilo integrovat moderní
ruské komponenty do původního německého projektu. Znamenalo to mnoho úprav, např. betonové
šachty, do níž byla namontována tlaková nádoba
reaktoru VVER-1000 mírně přesahující svými rozměry
původní nádobu. Také musela být upravena ruská
turbína, aby mohla být instalována do původní strojovny. Původního německého zařízení, které prošlo
repasemi a ověřením způsobilosti, bylo použito přibližně 12 000 t včetně hlavních cirkulačních čerpadel.
V únoru tohoto roku byla elektrárna Búšehr označena časopisem Power Engineering za projekt roku
2014 v oblasti jaderné energetiky. Tento časopis
je nejstarším americkým odborným časopisem se
zaměřením na energetiku. Jeho redaktoři uvedli,
že vybírali projekty, které určují současný trend
vývoje energetiky a které používají nejmodernější
technologie k efektivní výrobě elektřiny. ■
Vladislav Větrovec

Arménská elektrárna Metsamor je pravděpodobně nejdéle provozovanou jadernou elektrárnou v seismicky
aktivních oblastech
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60 LET ČESKÉHO JADERNÉHO PRŮMYSLU
léta: 20052015
V předchozím díle seriálu jsme se v uplynulém desetiletí seznámili s dokončováním již rozestavěných projektů,
vstupem západních technologií na náš trh a modernizacemi jaderných zařízení.

POKRAČOVÁNÍ ROZVOJE
Tímto desetiletím se prolínají tři významné dlouhodobé skupiny činností: obnova SKŘ na
Dukovanech, zvyšování výkonu Dukovan a veřejná soutěž na dva nové temelínské bloky. Je
patrná snaha vlády o rozvoj jádra v obou formách – pokračování provozu stávajících bloků
a stavba nových. Došlo ale i k jedné události, která míří opačným směrem, a to k postupnému
uzavření Jaslovských Bohunic V1 v důsledku politického tlaku Evropské unie.
Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ) byla v Dukovanech připravována již od roku 1995, kdy Státní
úřad pro jadernou bezpečnost podmínil prodloužení licence na provoz po roce 2015 mimo jiné
modernizací bezpečnostně významných systémů.
Systém SKŘ je rozsáhlý soubor ovládacích prvků,
měřicích a výpočetních jednotek, snímačů a kabelů,

na ČVUT. První zavážka paliva nového typu do prvního bloku jaderné elektrárny Temelín proběhla
v roce 2010, na druhém bloku o rok později.
Na Slovensku bylo v roce 2009 schváleno pokračování výstavby třetího a čtvrtého bloku v Mochovcích a postupně pokračuje dodnes. Šlo o podobný
projekt skloubení původního reaktoru VVER s novými řídicími systémy jako v případě Temelína. Z důvodu podstatných změn v projektu není překvapivé
delší trvání projektu, neboť za dobu, kdy se stavba
nehýbala, se podstatně změnily bezpečnostní požadavky, na které stávající jaderné elektrárny reagovaly
za provozu menšími změnami. Třetí blok by měl být
podle aktuálních plánů připojen k síti na podzim
2016, čtvrtý blok by jej následoval o rok později.
V souvislosti se Slovenskem je také nutno zmínit
uzavření jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V1.
Ač tato elektrárna měla od tamního dozorného
úřadu povolení k dalšímu dlouhodobému provozu,
vláda neodolala tlaku Evropské unie a protijaderných aktivistů a svolila k tomu, že tyto dva bloky
budou odstaveny, má-li dojít ke spuštění jaderné
elektrárny Mochovce. K tomu se musela slovenská
vláda zavázat při jednání o vstupu do Evropské unie.
S dokončováním Mochovců je spjat také rozvoj
českého a slovenského jaderného průmyslu. Jak
je již zvykem na českých a slovenských jaderných
elektrárnách, zařízení a služby dodávají naše podniky
a instituce. Zkušenosti nabyté při stavbě a spouštění
reaktorů VVER využívají i na zahraničních elektrárnách, ať už jde o typ VVER nebo reaktory západní
konstrukce. Kupříkladu ARAKO dodalo na ruskou
jadernou elektrárnu Novovoroněžská II armatury v
hodnotě přibližně 50 milionů korun a díky spolupráci
se státní korporací pro jadernou energii Rosatom se
dostala i na čínský trh, kam dodávala armatury pro
jadernou elektrárnu Tchien-wan. Podobné hodnoty
dosahují i dodávky čerpadel od společnosti SIGMA

V druhé české jaderné elektrárně se činnost soustředila na dokončení původního projektu – veřejnou soutěž na stavbu dvou nových bloků na místě
původně plánované dvojice reaktorů VVER-1000.
Nutno poznamenat, že všechny české podniky a instituce zapojené do stavby prvních dvou bloků držely
licence na stavbu druhé dvojice bloků stejného
typu čili z legislativního a regulačního
hlediska stavba mohla bez potíží proběhnout tímto způsobem. Jak skloubit původní projekt s novými řídicími
systémy, jsme také uměli, dokladem
toho je spolehlivý provoz první dvojice
reaktorů VVER-1000.
Společnost ČEZ se však rozhodla jít
jinou cestou a požadovala, aby nové
bloky představovaly to nejmodernější,
co v oboru jaderných technologií
v současnosti existuje. Do soutěže
se na podzim 2009 přihlásilo česko-ruské konsorcium MIR.1200 s reaktory
VVER-1200, americký Westinghouse
Transport tlakové nádoby na novém dvojbloku slovenské jaderné
s AP1000 a francouzská Areva s EPR.
elektrárny Mochovce.
Všechny nabízené reaktory se řadí ke
který například monitoruje údaje a stav technolo- generaci III+, a splňují tak aktuální požadavky na
gického zařízení. Výměna probíhá ve dvou etapách jadernou bezpečnost.
mezi lety 2002 až 2016 a původní analogové sys- Počátkem roku 2014 řekl premiér Bohuslav Sotémy jsou zcela nahrazovány digitálními.
botka, že vláda nebude chtít poskytovat záruky
V případě Dukovan byla výměna SKŘ provedena za výkupní ceny elektřiny v souvislosti
unikátním způsobem, neboť ve světě je obvykle s novými bloky v Temelíně. V reakci na
jaderný blok zhruba na rok odstaven a veškeré práce to sdělil generální ředitel ČEZu Daniel
probíhají naráz. Protože Dukovany jsou jedním Beneš, že si nedovede představit, že
z nejvýznamnějších energetických zdrojů České ČEZ postaví nové temelínské bloky bez
republiky, bylo stanoveno, že výměna proběhne po státní podpory. Soutěž tedy byla zrušena.
dílčích modulech za provozu během standardních V nově schválené aktualizaci Státní enerodstávek pro výměnu. Obdobný způsob záměny getické koncepce se však různé formy
tak významné části SKŘ nebyl do té doby na jaderné státní podpory rýsují, takže se různým
elektrárně použit nikde ve světě.
verzím financování nových jaderných
Přípravou na dlouhodobý provoz dukovanských bloků na území České republiky budeme
bloků byla také dvouetapová rozsáhlá výměna věnovat v příštím dílu seriálu.
klíčových zařízení, která přinesla navýšení výkonu. Došlo také ke změně dodavatele paliva
V letech 2005 až 2008 proběhla rekonstrukce níz- pro stávající temelínské bloky. V roce 2004 Práce na SKŘ v rámci odstávky 4. bloku Dukovan v roce 2010.
kotlakých částí turbín, jejímž důsledkem byl zvýšen byl vypsán tendr a o dva roky později povýkon jednoho bloku ze 440 MWe na 455,5 MWe. depsal ČEZ smlouvu s výhercem, ruskou palivovou GROUP pro ruskou jadernou elektrárnu LeningradV roce 2012 potom byla dokončena druhá etapa společností TVEL, která je tradičním dodavatelem ská II. Kromě energetických reaktorů se naše podniky
modifikací, která přinesla dalších 44,5 MWe insta- paliva pro všechny české jaderné reaktory. Po celou zaměřují i na výzkumné reaktory, například plzeňská
lovaného výkonu. Dnes má tedy jaderná elektrárna dobu provozu dodává palivo do Dukovan, do obou ŠKODA JS dokonce zvítězila v tendru na dodávku
Dukovany celkový instalovaný výkon 2000 MWe.
výzkumných reaktorů v Řeži i do školního reaktoru vnitřní vestavby pro belgický reaktor BR2. ■
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AutomAtizovAná
budoucnost evropské
elektromobility
Volkswagen s firmou Bosch a Významnými eVropskými
uniVerzitami připraVuje projekt V-charge neBoli „Valet
charge“ (pohodlné doBíjení), jehož cílem je VytVořit
systém pro inteligentní automatizoVané parkoVání
a samočinné doBíjení elektromoBilů.

V

ýzkumný projekt EU V-Charge, v jehož rámci
vyvíjí šest mezinárodních partnerů společně
nové technologie, je zaměřen zejména na
automatizaci procesu vyhledání parkovacího místa
a nabíjení elektromobilů. Vozidlo pak nejen dokáže
automaticky vyhledat vhodné parkovací místo,
ale také nalezne volné stanoviště s nabíjecí infrastrukturou, kde dobije akumulátory vozidla a poté
vůz nabíjecí stanoviště uvolní automaticky jinému
elektromobilu. Podstatné je, že projektované řešení
V-Charge klade jen minimální požadavky na infrastrukturu parkovacích budov.

Auta, která se o sebe postarají sama
Inspiraci našli výzkumníci v systému označovaném jako pohodlné parkování (Valet Parking), populárním zejména v USA, kdy je vůz zaparkován
obsluhou navštíveného podniku a při odchodu
je vozidlo obsluhou opět přistaveno. Řidičům tak
odpadá časově náročné hledání parkovacího místa.
Projekt V-Charge si po tomto vzoru stanovil jako cíl
vyvinout plně automatizované vyhledání parko-

vacího místa v definovaných odstavných zónách
(např. v parkovacích budovách).
Díky funkci V-Charge má řidič možnost zastavit
přímo před vchodem, vystoupit a prostřednictvím
příslušné aplikace v chytrém telefonu vytvořit
spojení se svým vozem. Do plně automatizovaného vozidla je přenesena digitální mapa, podle
níž vůz automaticky dojede k volnému parkovacímu místu v parkovacím areálu nebo parkovací budově. Pokud se jedná o elektromobil,
upřednostní systém odstavnou plochu s automatizovaným nabíjecím zařízením. Chodci, cyklisté
a ostatní vozidla jsou rozpoznáváni prostřednictvím integrovaných kamer a ultrazvukových
senzorů. Vozidlo se díky tomu může pohybovat
v tzv. „smíšeném provozu“. Zvolený parkovací areál
nemusí být ani uzavřený, ani není vyžadováno
náročné technické vybavení.
Pokud se elektromobil blíží k svému cíli, rozpozná
systém podle lokálních senzorů, zda je přidělené
parkovací místo obsazeno či nikoli a v případě, že
je volné, zahájí vůz zcela automatický parkovací

V-Charge: společné dílo
univerzit i firem
Vedoucí roli v mezinárodním výzkumném konsorciu zastává švýcarská polytechnická vysoká
škola v Curychu (ETH), která má na starosti
vizuální lokalizaci, plánování pohybu a řízení
vozidla (oblast „Autonomous Systems Lab“),
kalibraci kamer, 3D rekonstrukci z kamerových
obrazů a rozpoznávání překážek (oblast „Computer Vision and Geometry Lab“). Technická
univerzita v Braunschweigu, druhý z akademických partnerů, zpracovává problematiku
správy parkovacích míst a komunikace mezi
vozidly a technickým okolím („V2I – Vehicle-to-Infrastructure“). Univerzita v Parmě se věnuje
oblasti rozpoznávání objektů a Oxfordská univerzita sestavování detailních navigačních map
parkovacích ploch (semantic mapping concept).
Z řad komerčních průmyslových partnerů jsou
do projektu zapojeny hlavně firmy Robert Bosch
(přispívá svým know-how v oblasti senzorového
snímání) a Volkswagen (dodává technické vybavení, bezpečnostní a řídicí moduly, systémy
pro statické snímání okolí, rozpoznávání objektů
a automatizované parkování).

manévr a přistaví vozidlo přesně nad zařízení pro
indukční nabíjení. Po ukončení nabíjecího procesu vozidlo automaticky opustí nabíjecí stanoviště
a vyhledá si konvenční parkovací místo a uvolní
nabíjecí stanici pro další elektromobily. Pokud se
řidič vrátí do parkovací budovy, přivolá si vozidlo
do výchozího místa jízdy prostřednictvím aplikace
V-Charge. Řidič tak vůbec nemusí vstupovat na
parkoviště nebo do parkovací budovy.

Funguje již dnes
Technické předpoklady jsou již většinou splněny,
takže v počáteční fázi bylo možné použít senzorovou a kamerovou techniku, která se dnes už
nachází v sériově vyráběných vozech. Zkušební
prototyp V-Charge, který vychází z modelu VW
eGolf, je však na rozdíl od běžných vozidel za
účelem automatizované jízdy vybaven také rozsáhlou sítí technických prostředků pro vnímání
okolí – v podstatě technických smyslových orgánů.
Bezpečné snímání a rozpoznávání okolí vozidla
zajišťují čtyři širokoúhlé kamery a dvě 3D kamery,
dvanáct ultrazvukových senzorů, digitální mapové
podklady a tzv. technologie „Car2X“ pro komunikaci vozidla s infrastrukturou a dalšími objekty.
Rozsah jejich úkolů je komplexní a mimořádně
rozmanitý, ať jde o identifikaci chodců, vozidel
a překážek, rozpoznávání a zjišťování rozměrů
parkovacích míst nebo vytváření celkového obrazu
z proudu dat v reálném čase. Nicméně systém
V-Charge je tak funkční již dnes, jak dokládají
průběžné testy v rámci výzkumného projektu.
Lokalizace uvnitř budov nezávislá na GPS, určování rozměrů parkovacího místa s přesností na
centimetry a rozpoznávání okolí v rozsahu 360°
fungují stejně spolehlivě, jako reakce na chodce
a vozidla nebo zohledňování provozu v podélném
i příčném směru. ■
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Budou nám elektromoBily doBíjet roBoti?
Pod názvem „e-smartConnect“ představil Volkswagen plně automatizovaný systém rychlého
nabíjení pro novou generaci elektromobilů vyvíjený ve spolupráci s firmami Bosch a Kuka,
který by mohl sehrát významnou roli právě v kombinaci s inteligentním automatizovaným
parkováním (Valet Parking).
Systém v principu počítá hlavně s dobíjením indukční
metodou, ale vzhledem k tomu, že nová generace
elektromobilů bude vybavena akumulátory s vysokou kapacitou, které umožní podstatné zvýšení jejich
dojezdu, budou pro rychlé nabíjení těchto zásobníků

energie potřebné velmi vysoké nabíjecí výkony od
80 až do 150 kW. Toho lze dosáhnout s technikou
rychlého nabíjení stejnosměrným proudem. Toto
řešení však vyžaduje kabely s velkým průměrem,
které právě kvůli jejich vyšší hmotnosti, větší tloušťce
a menší ohebnosti činí manipulaci s nimi poměrně
obtížnou – tedy aspoň pro člověka, zatímco pro
robota by už nemělo představovat zásadní překážku.
Cílem vývoje systému e-smartConnect je proto automatické zapojení rychlonabíjecího konektoru DC do
zásuvky vozidla, což v kombinaci s automatizovaným
parkováním zajistí minimální časovou náročnost
a vysoký komfort a bezpečnost ovládání.
Automatizovaný proces rychlonabíjení začíná
komunikací mezi vozidlem a nabíjecí stanicí, kdy
elektromobil předá nabíjecí stanici své identifikační
údaje, zatímco opačným směrem jsou přeneseny
údaje o cílové poloze pro automatické parkování.
Pro dosažení nezbytné přesnosti zaparkování vozu
– nabíjecí zásuvka vozidla se musí nacházet v cílové oblasti o rozměru 20 x 20 cm – tak lze kromě
září 2015
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příslušných zařízení okolní infrastruktury používat
i asistenční systémy vozidla. Připojení rychlonabíjecího konektoru k vozidlu je prováděno prostřednictvím kabelu, který vyžaduje minimální ovládací síly,
a lehkého robota Kuka „LBR iiwa“, který díky sedmi
osám pohybu a integrovaným senzorům točivého
momentu zasune vidlici do zásuvky citlivě a s maximální přesností – kamera na podávacím rameni
robota určuje polohu nabíjecí zásuvky s přesností
na 1 mm. Robot uchopí konektor DC ve stojanu
a zapojí jej do nabíjecí zásuvky, poté se automaticky posune dál, aby obsloužil další elektromobily.
Jakmile je nabíjecí proces ukončen, dostane robot
povel k odpojení konektoru DC, po jeho vysunutí
ze zásuvky vůz automaticky opustí parkovací místo
a uvolní nabíjecí stanoviště pro další vozidlo.
Systém je předurčen pro použití ve veřejném prostoru, protože technologie e-smartConnect dokáže
celý proces monitorovat a vyloučit jakýkoli nebezpečný kontakt mezi robotem a člověkem a zajišťuje
tak bezpečnou spolupráci mezi nimi, bez nutnosti
dodatečných bezpečnostních bariér. ■

Volkswagen má s vývojem podobných systémů už
dlouholeté zkušenosti – VW Touareg s označením
„Stanley“, upravený ve spolupráci s kalifornskou
Stanfordovou univerzitou a výzkumnou laboratoří VW Electronics Research Laboratory (USA),
na automatizovanou mobilní laboratoř, zahájil
cestu k autonomní jízdě již v roce 2005, kdy zvítězil
v soutěži„Grand Challenge“. Již o dva roky později
vyjel do ulic v rámci soutěže„Urban Challenge“ pro
automatizovaná vozidla VW Passat „Junior“, který
v náročném testu zvládnutí městského provozu
získal druhé místo, a ještě téhož roku představila
automobilka další dva výzkumné vozy Passat
s pracovními označeními PAUL a iCar. První z nich
– PAUL – prezentoval stejnojmenný systém tzv.
inteligentního parkovacího asistenta umožňujícího
vozu zajet bez jakéhokoli přispění řidiče (Parkt Automatisch Und Lenkt – neboli„parkuje automaticky
a řídí“) na příčné parkovací místo. iCar (inteligent
Car) byl pro změnu určen k otestování inteligentního vozidla s automatizovaným udržováním bezpečného odstupu od vozidla vpředu a brzděním
zastupujícího řidiče při řízení v popojíždějící koloně
či monotónní jízdě na dlouhé vzdálenosti. Dalším
významným milníkem byl letopočet 2011, kdy VW
představil malý užitkový elektromobil„eT – follow
me!“ určený např. pro doručovací služby, kdy řidič obchází např. různé adresy v ulici od domu
k domu a doručuje zásilky, zatímco„eT“ s ostatními
zásilkami jej následuje nebo čeká na místě, než si
ho řidič elektronicky přivolá k sobě. V témže roce
2011 vyvinul Volkswagen jako jeden z partnerů
výzkumného projektu Evropské komise „HAVE-IT“ (Highly Automated Vehicles for Intelligent
Transport – vysoce automatizovaná vozidla pro
inteligentní dopravu) i„dočasného autopilota“ pro
model Passat Variant, umožňujícího v závislosti na
jízdní situaci, okolí a stavu řidiče a systému zajistit
nejvyšší možný stupeň automatizace při jízdě na
dálnici a silnicích tohoto typu.

Kovový had z laboratoří Tesly
VW není jedinou automobilkou, která pracuje na automatizovaném dobíjení elektromobilů. Další
takovýto systém představil (zatím jen na prezentačním videu bez detailnějších informací – viz http://
twitter.com/teslamotors) jejich hlavní výrobce: americká firma Tesla Motors. Její zakladatel Elon Musk
již dříve oznámil, že Tesla Motors vyvíjí nabíječku, která bude schopná se sama zapojit do poblíž zaparkovaného auta. Dobíjecí chapadlo připomínající kovového hada je samo schopno najít ve vozidle
zaparkovaném vedle dobíječky příslušnou zdířku, připojit se k ní a začít vůz nabíjet.
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Bezdrátové naBíjení a vyBíjení
pro elektromoBily
Dosavadní Achillovou patou eletromobilů je hlavně jejich limitovaný dosah, to by se však mělo
časem změnit nejen díky výkonnějším bateriím, ale i technologiím dobíjecích systémů – např.
podobným těm, na jakém nyní pracují výzkumníci z Fraunhoferova institutu pro větrnou
energii a energetické systémy (Fraunhofer IWES).
struovanou výkonovou elektroniku a systémy cívek,
což znamená, že systém pracuje velmi efektivně,
i když je cívka v autě, vzdálená asi 20 cm daleko od
cívky na silnici. „Dokonce se vzduchovou mezerou
20 centimetrů můžeme dosáhnout účinnosti mezi
93 a 95 procenty – a to v celém výkonovém rozsahu
od 400 W do 3,6 kW. Srovnatelné systémy dosahují
takové účinnosti pouze na kratší vzdálenosti, což
omezuje jejich užitečnost pro vozy s větší světlou
výškou,“ vysvětluje Dr. René Marklein, projektový
manažer společnosti Fraunhofer IWES.
Vzhledem k tomu, že cívky jsou zabudovány do
silnice a spodku vozu, dobíjecí systém je umístěn
přímo ve vozidle a obsahuje elektroniku a přípojky
pro různé nabíjecí kabely. Vědci navrhli systém
tak, aby řidičům umožňoval maximální pružnost:

Nabíjecí systém může být integrován přímo v registrační značce

Vysoce efektivní obousměrné
nabíjení
Vědci z Fraunhoferova institutu pro větrnou energii
a technologii energetického systému IWES v Kasselu přišli s nákladově efektivnějším designem
pro tyto indukční dobíjecí systémy. „Záměrně jsme
použili standardní součásti, které jsou již k dispozici
na trhu,“ vysvětluje Marco Jung, zástupce vedoucího
oddělení převodníkových technologií na IWES.
Kromě toho použili výzkumníci systémy cívek, které
vyžadují méně feritových plátů potřebných pro
řízení a ochranu magnetického pole. Ty jsou velmi
těžké, protože obsahují kysličník železa, a jsou navíc
drahé. Snížením množství použitého feritového
materiálu se dále snižuje hmotnost a cena cívek.
Další výhodou je, že řešení využívá speciálně kon-
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V budoucnu bude bezdrátový nabíjecí systém
umožňovat baterie elektrických vozidel nejen nabíjet (a to dokonce i za jízdy), ale také dodávat energii
zpět do sítě a tím ji pomoci stabilizovat. Prototyp
takovéhoto řešení představí vědci na podzimním
mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu.
Když prší, tak řidič, který má propojit tlustým a nemotorným kabelem svůj elektromobil a nabíjecí místo,
bude po chvíli, než zajistí dobíjení svého vozidla,
určitě promočený až na kůži. Ale někdy prostě není
žádná alternativa – baterie je prázdná. Mnohem pohodlnější je pro nabíjení auta použít bezdrátových
indukčních systémů. Jde o přenos energie vzduchem,
nebo přesněji řečeno, prostřednictvím časově proměnného magnetického pole. Tato technologie je
v podstatě založena na dvojici cívek: jedné vestavěné
do silnice, na parkovací místo nebo do garáže a druhé
umístěné na spodku vozu. Ve spojení s vhodnými
kondenzátory vytváří tyto cívky jakýsi rezonanční
anténní systém pro přenos energie. Energie se přenáší tím efektivněji, čím blíže jsou k sobě obě cívky.

umožňuje nejen indukční nabíjení, ale díky multifunkčnímu pojetí systému má také jednofázový
a třífázový napájecí konektor. To umožňuje řidiči nabíjet vozidlo i z běžných zásuvek a nabíjecích míst.
Stejně jako nabíjet baterie je může systém rovněž
vybíjet. To kromě jiných výhod může významně přispět ke stabilizaci běžné elektrické sítě, která je citlivá
na výraznější výkyvy v důsledku připojení neregulovatelných či obtížně regulovatelných zdrojů energie. Když po celý den svítí slunce nebo fouká silný
vítr, solární články a větrné turbíny často dodávají
více energie, než je v dané době potřeba. Je-li však
přiváděno do rozvodné sítě příliš mnoho elektrické
energie, může napětí vzrůst, a dokonce i poškodit
nebo zničit elektrická zařízení. Za příznivých
povětrnostních podmínek, proto provozovatelé

Tento systém cívky pro induktivní nabíjení
elektromobilů je vestavěn do silnice

sítí snižují výstup, který by solární a větrné elektrárny
mohly předávat do rozvodných sítí. Ale pokud by
se autobaterie použily jako určitý ekvivalent vyrovnávací paměti, přebytek elektřiny by v nich mohl
být dočasně uložen a pak vrácen zpět do sítě, když
slunce zastíní mraky nebo vítr utichne, a dále zvýšit
podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu.

Další bezdrátové nabíjecí projekty
od Fraunhoferů
Zmíněný systém, který vědci představí na Frankfurtském autosalonu, však není zdaleka jediným
pozoruhodným projektem, na kterém výzkumníci
pracují. Kromě konceptu bezdrátové indukční přenosové soustavy na IAA International Motor Show
budou prezentovat i další řešení pro rozvoj elektromobility, včetně pohonné jednotky se vzduchem
chlazeným motorem v náboji kola, energetické
balíčky lehké konstrukce a vysoce výkonné moduly
pro ukládání energie a další zajímavé perspektivní
technologie, jako např. následující projekty:
●●Nabíjecí cívky na SPZ
Obvykle jsou indukční desky nebo cívky integrovány do parkovacího místa. Přitom přenášejí
vysoké proudy, které generují teplo, a mohou tak
představovat nebezpečí pro všechny objekty a zvířata,
které by mohly být pod autem – například by mohly
zranit kočky, které často rády sedávají pod vozem
nebo v autě. Proto vědci z Fraunhoferova ústavu
pro integrované systémy a technologická zařízení
IISB v Erlangenu vyvinuli alternativu k indukční desce
v zemi, která umožňuje zásobování vozu energií na
jeho předním konci v blízkosti SPZ (registrační značky).
Tato technologie je založena na nabíjecím místě, u něhož může vůz parkovat hned vedle v těsné blízkosti,
takže ponechává mezi vozidlem a nabíjecím bodem
jen malou mezeru. To umožňuje vytvořit velmi lehký
a nákladově efektivní dobíjecí systém, který lze implementovat do vozidla – jedno z takovýchto zařízení
s nabíjecím výkonem 3,7 kW váží pouze 3 kilogramy.
Pokud vůz tzv.„brousí” dobíjecí místo příliš silně, zařízení se sklopí, aby zamezilo poškození vozidla.
●●Nabíjení na cestách
Elektromobily mají jen omezený dosah. V budoucnu
však bude možné dobíjet vozy i za jízdy: výzkumníci
z Fraunhoferova institutu pro strojírenské technologie
a pokročilé materiály (IFAM) a ústavu pro dopravu a infrastrukturu systémů (IVI) postavili 25 metrů dlouhou
testovací trasu, na níž byly cívky implementovány do
silnice. Demonstrátor s názvem Frecco, sportovní vůz
přestavěný na elektromobil, zvládl úspěšně jet ve středních otáčkách a současně nabíjet baterie vozidla. ■
/fhf/

/

září 2015

technologie

TAMBOR  PIVO JAKO KŘEN, DĚLANÉ SRDCEM
A NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKOU
Rodinný pivovar, kde vládne robot a extrémní požadavky na čistotu, je průkopníkem nových
technologií v oboru. Výroba piva ve Dvoře Králové nad Labem se tak po svém obnovení po
třech dekádách (první novodobé pivo se tu začalo pít přesně na den po 30 letech od uzavření
starého pivovaru) vrací k poctivému pivovarskému řemeslu v duchu historických tradic
v kombinaci s hi-tech vybavením.
Pivo se dá dělat i bez chemie, která je jinak běžnou
součástí průmyslových velkovýrob zlatavého moku,
ovšem právě v menším provedení a s dodržováním
staletími osvědčených technologií a receptur, i když
v moderním hávu. Jak zdůrazňuje Nasik Kiriakovský,
zakladatel a majitel nového královédvorského pivovaru Tambor, který na mapu těchto institucí v Čechách vstoupil před pěti lety. Tambor je technologický
průmyslový pivovar, ne minipivovar či varna, jaké jsou
dnes populární např. jako součást hotelů či restaurací. Ty vaří víceméně pro vlastní spotřebu, zatímco
tady jde o skutečnou plnohodnotnou průmyslovou
výrobu. Což však nebrání i různým experimentům
či vaření speciálních edicí nebo zakázkové výrobě.
Kromě kvarteta standardně vyráběných druhů piv
(spodně kvašená desítka, jedenáctka ve světlé i polotmavé verzi a dvanáctistupňový ležák) se tu tak
občas vaří i speciály jako IPA (pivo typu Indian Pale
Ale) nebo např. americký ležák „Zlej blesk“ pro známé
pražské restaurace „Kulový blesk“ a „Zlé časy“, které
se na rozdíl od obvykle monokulturních hospod zaměřují na čepování a prezentaci pestré škály různých
pivních speciálů.

která spíše než láci ocení kvalitu za rozumnou (rozuměj: odpovídající) cenu k nabízené kvalitě, což
však znamená optimalizovat objem výroby tak, aby
vše mělo svůj čas a pivo dostalo, co mu patří. Např.
sycení kysličníkem uhličitým, který dává nápoji ten
správný říz a „pitelnost“ v Tamboru probíhá tradiční
cestou přirozeného „nasávání“ CO2 v průběhu zrání.
Nikoli umělým dosycováním při masové průmyslové
výrobě, kterou si pomáhají velkovýrobci, hnáni potřebou dostat na trh co největší výstav piva v pokud
možno co nejkratší době. V případě, že dojde ze
strany hospodského ještě k druhotnému nasycování
při čepování piva v restauraci, tak konzumenty, zejména při větší spotřebě, pivo „nafukuje“.
Klasický ležák si proto na spilce a hlavně ve sklepích,
kde zraje, opravdu poleží – minimálně po dobu
25 dnů. Zatímco typický nadnárodní pivovar dokáže
pivo uvařit a rozdistribuovat v řádech desítek dnů,
Tambor jde do světa zpravidla po 48 dnech.
I proto nyní probíhá rozvoj pivovaru tak, aby měl
dostatečné kapacity pro výrobu a byl schopen
dodávat na trh pružně podle zájmu spotřebitelů.

Voda pro kojence jako základ
pro pivo

Zmiňovaná až extrémní čistota má ryze praktický
důvod: nápoj samotný, ani suroviny používané k jeho
výrobě, nesmí nic kontaminovat, což by se negativně
podepsalo na trvanlivosti, kterou tak Tambor díky
striktnímu dodržování nastavených pravidel i hygieny
dosahuje až 50 dnů, bez použití pasterizace nebo
chemických stabilizátorů, kterými řeší požadavek na
co nejdelší trvanlivost obvykle velkovýrobci.

Základem poctivého, „férového“ piva, jak jej přirovnává šéf Tamboru k projektům „fair trade“ potravin, je
kromě kvalitní vody (čerpané v tomto případě z vlastního 130 m hlubokého artézského vrtu poskytujícího
vodu obdobné kojenecké kvality, jako vody z nedalekého geologického podloží proslulých Adršpašských
pískovcových skal) zejména důkladný výběr používaných pouze kvalitních surovin a jejich zpracování
a čistota pivovarských provozů. Vše je podřízeno
přísné hygieně, sklepy s klasickými ocelovými tanky,
otevřenými vanami spilky jsou nahrazeny novými
moderními uzavřenými nerezovými tanky, aby bylo
zajištěno, že výsledný produkt bude z hlediska laboratorních testů a zkoušek naprosto bezvadný. Piva,
s vyobrazením bubeníka v parádní uniformě, se tak
lidská ruka dotkne v podstatě až při otevírání sudu
nebo lahve. I manipulaci s lahvemi a přepravkami při
jejich vymývání, dezinfekci v nízkotlaké myčce (která
je mimochodem rovněž technickým unikátem svého
druhu a byla zkonstruována přímo „na míru“), plnění
a přípravě k distribuci v lahvovně zajišťuje robot
řízený speciálním programem. Tato robotizovaná
linka, podle Nasika Kiriakovského, unikátní i v evropském malém pivovarnickém průmyslu vůbec, je
chloubou Tamboru a jehož technologické vybavení
chodí okukovat profesionálové z branže od konkurence – včetně velkých pivovarů. Těm ovšem Tambor
konkurovat nehodlá a ani nechce, jeho ambicí je
být menším pivovarem zaměřeným na klientelu,
září 2015
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Kde se dá jíst i z podlahy...

Kardinál Dominik Duka (vpravo) přebírá od
Nasika Kiriakovského (vlevo) speciální balení piva
Tambor, určené jako dar pro papeže

To pivo je skutečně boží…
Tambor není pozoruhodný jen svým systémem
organizace výroby (robotická linka, certifikace potvrzující zavedení systému kritických bodů HACCP
apod.), ale za pozornost stojí i produkt samotný,
který se může pochlubit charakteristikami, jež výrobky běžných pivovarů – a to většinou ani těch
největších značek – běžně nenabízejí. Včetně jeho
referencí: Pivo ze zdejšího pivovaru už ochutnal
i papež – ve speciální ozdobné schránce v podobě
relikviáře předali při návštěvě Benedikta II. prostřednictvím církevních představitelů do Vatikánu – a, jak
s úsměvem konstatuje Nasik Kiriakovský, aby si to
nerozházeli ani s druhou stranou, má pivo Tambor
oficiální košer certifikaci i od pražského rabinátu…

O trvanlivost vyrobeného nápoje se u Tambora stará
směs dusíku a oxidu uhličitého (50:50), známá pod
lidovým názvem Biogon, která kombinuje všechny
výhody obou těchto plynů: zabraňuje přesycení
piva CO2 a zachovává jeho správný říz, ale zároveň
zajišťuje dokonalou ochranu piva před zvětráváním
(v sudu i v potrubí) a po celou dobu čepování zajišťuje mikrobiologickou čistotu nad hladinou piva
v sudu. Tím, že neobsahuje žádný vzdušný kyslík,
je čepování kvalitnější, než při obvyklém používání
kompresorového vzduchu nebo různých směsí
stlačeného vzduchu a CO2. ■
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Audi se chystá nA Měsíc
Pětačtyřicet let po posledním letu NASA na Měsíc s lidskou posádkou se do oblasti přistání
Apolla 17, které na Měsíc dopravilo poslední astronauty, chystá opět návštěva ze Země. V rámci
soutěže Google Lunar XPRIZE by tam mělo přistát robotické vozidlo bez lidské posádky, které
bude schopno jízdy po měsíčním povrchu.
Projekt Google Lunar XPRIZE, do něhož se přihlásilo
více než 25 týmů, vstupuje nyní do finálového kola.
Soutěž, dotovaná částkou více než 30 mil. USD, se
obrací na inženýry a podnikatele z celého světa
s unikátním úkolem: Soukromý tým, který chce
vyhrát, musí dopravit na Měsíc měsíční vozidlo, ujet
tam alespoň 500 m a přenést na Zemi fotografie
a videa ve vysokém rozlišení.
Sdružení Part-Time Scientists, které se účastní soutěže jako jediný německý tým, vzniklo koncem roku
2008 z iniciativy, již odstartoval Robert Böhme,

Další vozidlo, které se bude projíždět měsíční
krajinou, ponese možná emblém se čtyřmi kruhy

poradce IT v Berlíně. Většina ze současných 35 inženýrů zapojených do projektu pochází z Německa
a Rakouska, ale posilou týmu jsou odborníci ze tří
kontinentů včetně bývalého vedoucího pracovníka
NASA Jacka Crenshawa z Floridy. Kromě týmu Part-Time Scientists do soutěže Google Lunar XPRIZE
postoupilo 15 dalších týmů z Brazílie, Kanady, Chile,
Maďarska, Japonska, Izraele, Itálie, Malajsie a USA.
Mezi podporovatele skupiny patří četné výzkumné
instituty a společnosti z oblasti high-tech, například
NVIDIA, Technická univerzita Berlín, Rakouské kosmické fórum (OeWF) a Německé centrum pro letectví a kosmonautiku (DLR). Tým Part-Time Scientists
podporuje také automobilka Audi svým know-how
v mnoha oblastech techniky – od pohonu všech
kol quattro přes lehkou konstrukci a elektrickou
mobilitu, přes elektroniku až po robotiku a autonomní jízdu.
„Myšlenka soukromně financované mise na Měsíc
je fascinující. A inovativní nápady potřebují podporu, aby mohly být rozvíjeny a realizovány. Naší
podporou týmu Part-Time Scientists chceme vyslat
signál a zaujmout i další partnery, aby se podělili
o své know-how,“ prezentoval Luca de Meo, člen
představenstva společnosti Audi, na mezinárodním
inovačním fóru Cannes Innovation Days.

Tým nyní vyvíjí měsíční vozidlo, které je vyrobeno
z velké části z hliníku, v různých zkušebních cyklech, které probíhají mj. v rakouských Alpách a na
španělském ostrově Tenerife. V dosavadním průběhu soutěže bylo měsíční vozidlo této skupiny
výzkumníků již vyznamenáno porotou složenou
z odborníků na kosmické lety dvěma oceněními
„Milestone Prize“.
Nastavitelný solární panel zachycuje sluneční světlo
a získávanou energii ukládá do li-ion akumulátoru,
který napájí čtyři elektromotory uložené v nábojích
kol. Na přídi vozidla jsou umístěny dvě stereoskopické kamery a jedna vědecká kamera pro výzkum
materiálů. Teoretická nejvyšší rychlost činí 3,6 km.h-1
– na nerovném povrchu Měsíce jsou však mnohem
důležitější terénní vlastnosti a schopnost bezpečné
orientace. Cílová oblast pro přistání leží severně od
rovníku Měsíce v blízkosti místa přistání poslední
měsíční mise NASA s lidskou posádkou Apollo 17
v roce 1972. Panují zde extrémní výkyvy teplot
v rozsahu až 300 °C.
AUDI podporuje tým Part-Time Scientists svým
technickým know-how při optimalizaci měsíčního
vozidla a také při testování, zkouškách a zajišťování
kvality. Mnichovské studio Audi pro koncepční
design navíc pracuje na nové podobě měsíčního
vozidla, které ponese označení „Audi lunar quattro“,
aby byly zajištěny ideální podmínky pro lehkou
konstrukci. Přistávací modul s měsíčním vozidlem
Audi lunar quattro má odstartovat do vesmíru na
palubě nosné rakety do roku 2017 a cestou k Měsíci,
která bude trvat přibližně 5 dní, překoná více než
380 000 km. ■

Po silnici i vzducheM
Sen lidstva o osobním dopravním prostředku schopném pohybovat se po zemi i ve vzduchu
nabývá nové, pevnější obrysy. Na rýsovacích prknech (přesněji řečeno v počítačích) konstruktérů se rodí nová generace těchto strojů, které už za sebou mají i ostré provozní zkoušky, kde
předvedly své schopnosti. Jejich modernější a dokonalejší následníci by se mohli dostat na
trh už během příštích let.
Americká firma Terrafugia pracující na vývoji
létajícího auta představila oficiálně (v podobě
modelu) projekt svého nového stroje TF-X, čtyř-

místného hybridního dopravního prostředku,
kombinujícího v sobě schopnosti automobilu
a elektrického letadla umožňujícího vertikální

vzlet a přistání (VTOL – Vertical take – off and
landing).

Foto: Terrafugia

Model v tunelu, prototyp již
ve vzduchu
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Zmenšený model 1:10 bude nyní testován v aerodynamickém tunelu Wright Brothers proslulého
Massachussetského technologického institutu
(MIT), kde byl také zkoušen i předchozí stroj firmy
Terrafugie s názvem Transition. Testování pomůže
měřit tah, vztlak a sílu tahu motorů nového designu,
bude se také provádět simulace vzletu, vznášení,
přechodu do dopředného letu, a letu plnou rychlostí vpřed. Aktualizovaný projekt TF-X má mít akční
rádius přesahující 500 mil (805 km). Dmychadlo
bude poskytovat tah poskytující stroji cestovní
rychlost 200 mph (322 km.h-1). TF-X má rozkládací
křídla s oddělenými gondolami elektromotorů připojenými ke koncům, motory o výkonu 300 hp se
mohou pohybovat od vertikální do horizontální

/
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polohy, podle toho, jak je požadováno pro vzlet,
manévrování a přistání.
TF-X je navržen tak, aby se vešel do jediné přístavbové
dvougaráže. V pozemním provozu, kdy jezdí po silnicích jako běžný automobil, funguje jako plug-in hybrid,
díky rozkládacím křídlům však může i vzlétnout a pohybovat se vzduchem jako letadlo. Po přistání a návratu na zem je možné křídla během několika vteřin
sklopit, aby stroj byl opět vhodný pro použití na silnici.
Nový design má uhlazenější tvary a na rozdíl od
svého předchůdce, který už má za sebou i první
úspěšné testovací lety a za letu vypadá více jako
letadlo či auto s křídly, připomíná nový projekt spíše
futuristické konstrukce známé ze sci-fi filmů typu Star
Wars či Blade Runner. Zásadní rozdíl však není jen
ve vnější podobě – zatímco dvoumístný Transition,
který nedlouho po oznámení TF-X absolvoval i první

Vizionáři z Bratislavy
Američané nicméně nejsou sami, kdo pracuje na
podobném projektu. Zajímavý a k realizaci zřejmě
podstatně bližší projekt najdeme hned za humny:
konkrétně u sousedů na Slovensku. Tam od roku 2010
pracuje firma Aeromobil na podobném stroji. Konstruktér Štefan Klein a Jan Vaculík započali vývoj stroje
už v roce 1990 a nyní se jej podařilo dovést do fáze
umožňující sériovou výrobu. Nedávno firma představila
Aeromobil verze 3.0. Jde již o třetí generaci létajícího
vozidla, i když dvoumístný aerodynamický stroj je
spíše více letadlem schopným jezdit po silnici než
létajícím automobilem. V principu jde však o obdobný
„obojživelný” dopravní prostředek schopný provozu
ve více prostředích, jako zmíněné„létající automobily”.
Dvoumístný 6 m dlouhý stroj je vyroben z pokročilých kompozitních materiálů a vybaven moderní
avionikou, včetně autopilota. Disponuje řadou pokročilých technologií, jako např. variabilním náběhovým úhlem křídel, což výrazně zkracuje potřebnou trasu pro start a přistání. A také nezbytným
vyspělým bezpečnostním padákovým systémem
září 2015

/

Kola a křídla v průběhu věku
Myšlenka na vytvoření „létajícího auta” je zřejmě jen o něco mladší než rozvoj automobilismu samotného. Od dob, kdy Robur Dobyvatel (od Julesa Verna) brázdil silnice, vzduch i moře se svým „Postrachem”, se o realizaci takovéhoto stroje pokoušeli mnozí, a někdy i vcelku úspěšně, jak dokazuje řada
projektů kombinovaných vozidel umožňujících i létat. Tento, zdokumentovaný měsíčníkem Popular
Science z roku 1932, zachycuje jeden z nich.

umožňujícím dopravit posádku bezpečně na zem
v případě nouze. Ve složeném stavu se Aeromobil
vejde na parkovací místo nebo do garáže, také
tankování by mělo být bez problémů u běžných
čerpacích stanic: stroj pohání motor Rotax 912
spalující obyčejný benzín. Na silnici by se mohl stroj
pohybovat max. rychlostí 160 km.h-1, ve vzduchu
pak dosáhne rychlosti ještě o 40 km.h-1 vyšší, a doletět až do vzdálenosti 700 km (při spotřebě 15 l
paliva na hodinu letu, což je srovnatelné se spoFoto: Aeromobil

veřejnou letovou demonstraci, potřebuje ke vzletu
startovací dráhu, plánovaný TF-X, který pohání elektřina a nese dvounásobnou posádku, je schopen
vzlétnout a přistát svisle. Cílem firmy je nabídnout
prostředek pro skutečnou přepravu „od dveří ke
dveřím”. Počítačem řízený let umožní operátorovi
jednoduše zadat požadovaný cíl a nechat vozidlo
vzlétnout (z plochy o průměru zhruba 30 m) a letět
sám. Stejně jako startovat ke vzletu bude moci TF-X
také přistát autonomně, i když výrobce zdůrazňuje, že
konečné rozhodnutí o tom, zda je bezpečné přistát,
bude mít vždy člověk.
Zájemci o pozoruhodný stroj si však budou muset
ještě nějakou dobu počkat: Terrafugia uvádí, že
vývoj TF-X zabere ještě zhruba dalších 8 až 12 let.

relativně krátké startovací dráze, a to, jak tvrdí jeho
tvůrci, dokonce i z relativně nerovné plochy.
Aeromobil má za sebou od loňského roku, kdy získal
potřebná osvědčení, už řadu úspěšných zkušebních
letů a také havárii, která však podle Štefana Kleina
potvrdila, spíše než rizika tohoto stroje naopak jeho
vysokou bezpečnost pro posádku – pád z téměř
300m výšky brzděný záchranným padákem přestál
prakticky bez úhony jen s lehkým poraněním.
Pokud vše půjde podle původních předpokladů,
a tvůrcům Aeromobilu se podaří získat povolení
k provozu od EASA (Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví), stroj by se mohl začít prodávat
v roce 2017 či 2018. Jeho cena je avizována okolo
částky 500 000 euro (ca 13,5 mil. Kč). Ti, kdo nechtějí
čekat na TF-X si tak budou moci možná prohlédnout
silnice s kolonami aut shora už o pár let dříve... ■

třebou výkonnějších
sportovních vozů). Na
silnici činí spotřeba
8 l a dojezd na jednu
nádrž je 875 km. Po
rozložení křídel, což
je záležitostí několika
sekund, se z Aeromobilu stává letadlo
schopné vzlétnout na
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jak se bude svítit u FoRdů
S novou technologii osvětlení přišli odborníci z vývojového oddělení Ford v německých Cáchách,
která by se měla dostat k zákazníkům již v blízké budoucnosti. Jde o pokročilou technologii,
která umožní řidiči při jízdě v noci snadněji rozeznat potenciální nebezpečí.
Advanced Front Lighting System a Spot Lighting,
jak se technologie nazývají, jsou v předvývojové fázi.
Mnoho řidičů musí v noci reagovat na někoho či
něco, co se objeví najednou jakoby odnikud. Řidič
bude díky nové technologii rychle upozorněn na
osoby nebo zvířata představující riziko srážky.

Světla, která si „pamatují“ cestu
Pokročilý systém předních světlometů zjednoduší
řidičům noční jízdu v neznámém prostředí a pomůže

jim snadněji spatřit nečekané nebezpečí – dokáže na
základě snímání dopravních značek kamerou na křižovatkách a kruhových objezdech rozšířit osvětlenou
plochu, aby měl řidič větší šanci spatřit objekty blížící
se z různých směrů – např. na kruhových objezdech
světla důkladněji osvítí výjezd, takže řidič může zkontrolovat, zda mu cestu nekříží cyklista nebo chodec.
Podstatné je, že kamerou řízený systém využívá již
existující technologie: adaptivní světlomety a systém
rozpoznávání dopravních značek. Díky jejich pro-

pojení dokáže řidiči poskytnout lepší rozhled, když
vůz míjí značku kruhového objezdu nebo má dát
přednost na křižovatce. Systém také využívá informace z GPS, aby mohl lépe osvětlit zatáčky a strmé
úseky na cestě. Pokud nejsou tyto údaje k dispozici,
spoléhá se technologie na kameru pod vnitřním
zpětným zrcátkem vozu, jež sleduje čáry na silnici
před ním. Díky tomu může předvídat, kam se silnice
stáčí, a uzpůsobit tvar a dosah světelného kužele.
Dalším vývojovým krokem je propojení kamery
s navigačním systémem, který si informace získané
kamerou a údaje z GPS ukládá, aby si zapamatoval
profil silnice a při jejím opakovaném průjezdu mohl
efektivněji svítit na cestu. Když pak řidič jede znovu
po stejné trase, nastavení světlometů již probíhá
automaticky.

Posvítí si na překážky
Technologie Spot Lighting pomáhá soustředit řidičovu pozornost na chodce, cyklisty a dokonce
i velká zvířata nacházející se v cestě vozu nebo vedle
silnice. Pracuje s infračervenou kamerou umístěnou
v masce chladiče, která vyhledává potenciálně
nebezpečné objekty a jejichž přítomnost zvýrazní.
Dva nejrizikovější objekty před vozem ozáří pomocí
dvou speciálních LED světlometů vedle předních
mlhovek. Světlo se namíří v úzkém pruhu do směru
potenciálního nebezpečí a současně je zobrazí na
displeji, kde zvýrazněné objekty podle vzdálenosti
a míry rizika označí buď červeným, nebo žlutým
rámečkem. Dokáže najednou sledovat až 8 osob
či větších zvířat (včetně větších psů), a to až na
vzdálenost 120 m. ■

Rýžové slupky pRo pneumatiky
V průběhu posledních dvou let testovala společnost Goodyear siliku ze zpopelněných rýžových
slupek a výslední ortel zněl, že její vliv na výkon pneumatik je srovnatelný s tradičními zdroji.
Společnost Goodyear Tire & Rubber Company uzavřela proto v Číně smlouvu s firmou Yihai Food and
Oil Industry o dodávkách siliky ze zpopelněných
rýžových slupek a ještě v letošním roce ji začne
využívat v osobních pneumatikách, které budou
vyráběny a prodávány v Číně. Silika se používá
jako zesilující činitel v běhounových směsích. Ve
srovnání se sazemi, které jsou tradiční složkou
v pneumatikách, silika snižuje valivý odpor, což
napomáhá ke snížení spotřeby paliva. Také může

mít pozitivní vliv na záběr pneumatiky na mokru.
„Nová silika přináší výhody pro životní prostředí
v mnoha směrech: snižuje množství odpadu putujícího na skládku, vyžaduje méně energie na
výrobu a napomáhá k výrobě pneumatik šetřících
palivo,” uvedl Richard J. Kramer, výkonný ředitel
společnosti Goodyear.
Každý rok je dle Organizace pro výživu a zemědělství na celém světe sklizeno více než 700 mil.
tun rýže a likvidace rýžových slupek je ekologic-

kou výzvou, v důsledku čehož jsou slupky páleny
za účelem vytváření elektřiny a snížení množství
odpadu putujícího na skládky. Ačkoli tento popel
je přeměňován na siliku již několik let, teprve nejnovější procesy vytvořily dostatečně kvalitní siliku
vhodnou pro použití v pneumatikách. ■

kia zahájila výRobu modeRnizovaného
modelu cee´d
Stále populárnější řada modelu Kia cee’d, kterých se za 9 let produkce vyrobilo více než jeden milion
kusů, se stala základem úspěchu značky Kia na evropských trzích. V České republice se jej prodalo
již 30 000 ks. Modernizovaná verze by se měla začít prodávat na našem trhu od září letošního roku.
Podle tiskových materiálů by mělo být upraveno stylistické provedení interiéru i exteriéru dosavadního
modelu cee’d. K dispozici bude širší nabídka pohonných jednotek a převodovek. Mezi zlepšení bude patřit
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široká škála nových prvků v oblasti bezpečnosti, pohodlí i funkčnosti. Změny se dotknou celé modelové
řady cee’d – od 5dveřového hatchbacku, provedení
kombi až po třídveřovou verzi. Změny budou zahr-

novat i mnohá optická vylepšení a úpravy dynamiky
u vysoce výkonných variant cee’d GT a pro_cee’d
GT. Ještě letos bude modernizovaný model nabízen
i v nové specifikaci sportovního GT Line. ■

/
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PEUGEOT PARTNER TEPEE  VÍCEÚČELOVÁ OSOBNOST
V srpnovém vydání TechMagazínu jsem zabruslil do historie modelu Partner, přesněji řečeno,
až do roku 1895, kdy byla poprvé vyrobena lehká dodávka, model Type 13, předchůdce řady
Partner, nazývaná „rozvážkový dostavník“. Podrobněji pak byla vyspecifikována současná
modernizovaná užitková verze a nyní se zaměřím na osobní model Partner Tepee po letošní
modernizaci.
Nový víceúčelový osobní model Tepee byl obohacen nejen o stylové
změny, ale i o nové technologie.
Disponuje nově moderní
výbavou, velkou variabilitou a mobilním
připojením. Stejně
jako užitková verze
Partner, i osobní
Tepee sdílí nový
výraznější vzhled
přední masky s dominantním lvíčkem uprostřed. Stylově v moderním
provedení podtrhuje svoji robustnost, pod kterou
se skrývá odolnost a spolehlivost – atributy, kterými
si získává stále více příznivců.

umístění je řešeno
tak, aby byl v zorném poli všech pasažérů. Umožňuje
snadný přístup
k různým funkcím
od palubního počítače přes audio
až po hands-free
telefon a navigaci.
Tepee se může
pyšnit důmyslnou střechou
Zenith, která nejenže dává prostoru
v kabině příjemné prosvětlení, ale i pocit prostornosti. Jde o jedinečný prvek se čtyřmi tónovanými
skly, který v sobě zahrnuje přídavné vzduchové
průduchy, odkládací stropní prostory (až 94 l) rozdělené na přední schránku, podélné z obou stran
a zadní odkládací prostor. Ten má výhodu dvojího
vstupu, a to buď zevnitř ze zadní řady, nebo zvenčí
po otevření zavazadlového prostoru.

Flexibilní kokpit osobní verze lze upravit dle potřeby

Praktický rodinný automobil má v nabídce na výběr
čtyři úrovně výbavy (Access, Active, Allure a Outdoor) a 8 odstínů laku karoserie. Na českém trhu je
k dispozici s 5 nebo 7 sedadlovou verzi, z kterých se
dají jednotlivá sedadla druhé nebo třetí řady zcela
vyjmout, aby se vůz dal použít i jako užitkový. K tomu
je přizpůsobená rovněž podlaha bez členění a velký
zavazadlový prostor (675 až 3000 l), jenž patří v dané
kategorii mezi nejlepší. Příjemný je přístup do zavazadlového prostoru buď velkými zadními výklopnými
dveřmi, nebo otevíratelným zadním oknem.
Řidič má díky vyššímu sezení pěkný výhled na
všechny strany. Interiér kabiny je příjemný a všechny
prvky jsou dobře v dosahu a intuitivně rozmístěny.
Dominantou kokpitu je uprostřed palubní desky
umístěný nový telematický systém s velkým 7“ dotykovým displejem (ve standardu je k dispozici ve
výbavě Allure a za příplatek ve výbavě Active). Jeho

Důmyslná střecha Zenith poskytuje příjemné
prosvětlení kabiny i pocit prostornosti

Konektivita
Díky nejnovějším trendům je nový Partner Tepee
vybaven velmi dobrou nabídkou připojení. Kromě
telematického systému s velkou dotykovou obrazovkou nechybí USB port, Bluetooth, zásuvka
Jack, systém hlasového rozpoznávání a funkce pro
chytré telefony, tzv. MirrorScreen, který přenáší kopii
displeje telefonu na dotykovou obrazovku. Jeho
používání se ale řídí stavem vozidla, tzn. že řidič
za jízdy může používat jen např. navigaci, nebo
aplikace pro infotainment.

Palubní desce dominuje nový telematický systém
s velkým dotykovým displejem

vodovkou ETG6 a 88kW jednotka s 6stupňovou manuální převodovkou. V první polovině příštího roku
by se měl objevit ještě úsporný tříválcový benzínová
motor 1,2 PureTech o výkonu 81 kW.

Přístup do zavazadlového prostoru může být
přístupný i otevíratelným zadním oknem

Bezpečnost na prvním místě
Výrobce nenechává nic náhodě a pro větší bezpečnost posádky i automobilu vybavil vůz škálou podpůrných prvků řízení a bezpečnostních systémů.
Kromě sériové bezpečnostní výbavy, jako je ABS, ESP,
systém podpory brzdění v kritických situacích, systém
rozjezdu do svahu nebo přímý systém detekce podhuštění pneumatik, nabízí tempomat a omezovač
rychlosti (od výbavy Active sériově). Od výbavy Allure
je k dispozici zadní parkovací senzor a za příplatek
i couvací kamera s předním parkovacím asistentem.
Ke konci letošního roku bude k dispozici příplatkový
systém automatického brzdění ve městě v případě
rizika srážky (Active City Brake). Jde o technologii,
která pomůže řidiči vyhnout se srážce nebo snížit
její důsledky prudkým brzděním, pokud vůz jede
do 30 km.h-1 a řidič nereaguje na situaci.

Výkonnější motory

U robotizované převodovky lze použít ovladač režimu
řazení na palubní desce nebo páčky pod volantem
září 2015

/

Partner Tepee může pohánět jeden ze šesti výkonných motorů, splňující emisní normu Euro 6,
disponující výkony od 55 do 88 kW. Z benzínových
jednotek jsou k dispozici dvě 1,6 VTI o výkonech 72
a 88 Blue HDi ve výkonech 55, 73 a 88 kW kW a z dieselových rovněž o obsahu 1,6 BlueHDI ve výkonech
55, 73 a 88 kW. Všechny agregáty jsou propojeny
s manuální 5stupňovou převodovkou, kromě dvou
nejsilnějších dieselových jednotek. 73kW motor
S&S je propojen s robotizovanou 6stupňovou pře-

Nový systém Active City Brake bude k dispozici
v listopadu letošního roku

Tepee může být doplňkově vybaven systémem Grip
Control, který je v tomto segmentu výjimkou. Tento
patentovaný systém umožňuje řidiči si během jízdy
zvolit jízdní režim z 5 pozic (Standard, Sníh, Terén,
Písek, ESP Off ) dle náročnosti terénu a tím upravit
nastavení vozu. ■
/kos/

87

automobilová technika

třetí geneRace Focusu Rs
Ve flotile automobilky Ford se vystřídalo už několik modelů s označením RS, celkem jde
o 30. model značky a třetí generaci modelu Focus RS, který v červnu představila automobilka
na Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu.
První dvě generace modelu Focus RS byly uvedeny
na trh v letech 2002 a 2009. Tato nová generace
sportovního hatchbacku je poháněna speciální
verzí motoru 2,3 EcoBoost disponující nejvyšším
výkonem 257 kW.
Novinka byla vyvinutá oddělením Ford Performance a jde o první model řady Ford RS s přepínatelnými jízdními režimy, mezi které patří i Drift
Mode umožňující jízdu kontrolovaným přetáčivým
smykem. K dispozici je také funkce Launch Control,
která zajišťuje co nejrychlejší rozjezd z místa. Nový
pohon všech kol s dynamickým přesměrováváním
točivého momentu zas zajišťuje mimořádnou úro-

veň trakce a přilnavosti v kombinaci s výbornou
agilitou.
Nový motor 2,3 EcoBoost sdílí základní konstrukci
s celohliníkovým čtyřválcem, který pohání nový
Ford Mustang. Byl však upraven a jeho výkon nyní
vzrostl o 10 %. Za zvýšením výkonu na 257 kW stojí
nové twin-scroll turbodmychadlo s větším kompresorem a výrazně větším mezichladičem stlačeného
vzduchu. Pro lepší proudění vzduchu motorem
byla zhotovena nová konstrukce sání a výfuková
soustava s větším průměrem a elektronicky řízeným ventilem (ten pomáhá regulovat zpětný tlak
v potrubí i zvuk motoru). Pro chlazení motoru, což

bylo nejvyšší prioritou, byl použit největší chladič,
jaký byl kdy do Focusu namontován.
Točivý moment 440 Nm je k dispozici v rozsahu
od 2000 do 4500 ot.min-1, ale pro dočasné zvýšení
plnicího tlaku (tzv. overboost) zvýší při prudké akceleraci maximální točivý moment na 470 Nm, a to po
dobu až 15 s. Hodnota maximálních otáček motoru
činí 6800 ot.min-1. Sportovní novinka se v Evropě,
včetně ČR, objeví v prvním čtvrtletí příštího roku. ■

Pneumatiky s technologií RFt
Průkopníkem pneumatik RFT (Run-Flat Technology), které umožňují bezpečnou jízdu i po
ztrátě vzduchu, je společnost Bridgestone. V 70. letech vyvinula první pneumatiky RFT pro
elektromobil určený k přepravě hendikepovaných osob v Tokiu. V roce 1986 přišla se speciální
pneumatikou RFT pro Porsche 959, ve své době nejrychlejší silniční vůz na světě.
aktivní i pasivní bezpečnosti. U těchto pneumatik
nedochází ani po náhlém úniku vzduchu ke ztrátě
ovladatelnosti vozidla a řidič má velký pocit jistoty,
že dojede na místo určení. Nemusí při „defektu“ okamžitě měnit pneumatiku
např. v nepříznivém poBěžná pneu
Pneumatika Run Flat
časí, či za tmy, nebo volat
(samonosná pneu)
Tvar po ztrátě tlaku
asistenční službu, protože
technologie run-flat mu
Výztuhy bočnice ze speciální směsi
umožňuje pokračovat
v jízdě i po ztrátě vzduTvar po ztrátě tlaku
chu dalších 80 kilometrů
rychlostí 80 km.h-1.
Na ukázce aktivní bezTvar správně nahuštěné pneu
pečnosti, která zahrnovala simulaci poškození

K tomuto trendu se v roce 2000 připojila značka
BMW a pneumatiky RFT se dočkaly velkosériové
výroby. Hlavním důvodem, proč si majitelé vozidel nyní pořizují pneumatiky RFT, je vyšší úroveň

VšestRanný mPV PRo Rodinnou Pohodu
Nová generace modelu Alhambra španělského Seatu je zacílená na mladé rodiny, přichází
s jemně upraveným designem, úspornějšími motory a nabídkou nových asistenčních systémů
s lepší konektivitou.
Hlavní oblastí inovací, kam se zaměřili vývojáři,
byla konektivita. Díky nejmodernějším procesorům
nového informačního systému je zajištěna rychlejší
a pružnější úroveň propojení i navigování. Prostřednictvím řešení MirrorLink lze bezpečně ovládat přes
dotykový displej funkce chytrých telefonů.
Kompletně modernizovaná paleta pohonných jednotek je úspornější (výrobce uvádí úsporu až 10 %)
a splňuje emisní normu Euro 6. Mezi nejúspornější
se řadí model s dieselovým agregátem o výkonu
85 kW se spotřebou pouze 5 l na 100 km a emisemi
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CO2 130 g/km. Dvoulitrové motory TDI jsou nabízeny
ve výkonových variantách 85, 110 a 135 kW. Zážehové jednotky TSI disponují nejvyšším výkonem 110

pneumatiky ve vysoké rychlosti u vozidla BMW 3
s konvenčními pneumatikami v porovnání se stejným vozem vybaveným pneumatikami Bridgestone
Potenza S001 RFT, byl jasně daný rozdíl. U vozidla
s konvenčními pneumatikami se poškozená pneumatika uvolnila z ráfku a řidič ztratil kontrolu nad
vozem. Na druhém vozidle osazeném pneumatikami
RFT zůstala pneumatika na ráfku a řidič mohl vůz bez
omezení ovládat. Hmotnost vozu nesly vyztužené
bočnice pneumatiky, i když byl nulový tlak vzduchu.
Technologie run-flat eliminuje použití náhradního
kola, tím nejenže nechává více místa v zavazadlovém prostoru, ale také vozidlo uspoří na hmotnosti,
co se projeví v nižší spotřebě paliva. ■

a 162 kW. První zmiňovaná motorizace TSI 110 kW
se dodává také ve verzi 4Drive s trvalým pohonem
všech kol. Nejvýkonnější zážehový motor je sériově
dodáván také s dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG, kterou ale lze kombinovat všechny
motorizace kromě nejslabšího vznětového modelu.
Alhambra přichází s novou úrovní bezpečnosti,
mezi kterou patří např. multikolizní brzda, systém
sledování mrtvého úhlu s doplňkovou funkcí upozorňování na vozidla přijíždějící ze stran, parkovací
asistent s automatizovaným řízením, asistent dálkových světel, systém pro rozpoznávání únavy řidiče
a rozpoznávání dopravních značek nebo systém
adaptivní regulace podvozku DCC.
Byla přepracována struktura výbavových linií, nyní je
nabízena s výbavami Reference, Style a Style Advanced. Na českém trhu je nová Alhambra k dispozici
už od konce července. ■
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295 l, se po zasunutí dvou sedadel třetí řady
zvětší na 770 l, což je opravdu nadprůměrné.
Nad hlavami cestujících vytváří panoramatické střešní okno pěknou světelnou pohodu.
Kdybych měl popsat všechny systémy, asi
by mi nestačila stránka, a proto jen stručně.
Volitelná výbava, která nepatří mezi nejlevnější, je k dispozici, počínaje asistenčními
systémy až po internetové připojení. Za
zmínku ale stojí tříprostorový zvuk s příplatkovým systémem Bose Soundsystem
3D s 19 reproduktory a zesilovačem o výkonu 558 W. Tady si hudební fajnšmekři
přijdou na své. I při značném zesílení hlasitosti nikde nedrnčí plasty, ani nic nevibruje.

Pohon a jízda

TŘILITROVÉ LUXUSNÍ SUV  AUDI Q7
Podívám-li se na designové linie vozidla, první co se mi vybaví, je luxus a technologie. Ano, model
Q7 je takový doopravdy – luxusní a nabitý technologiemi. Ve srovnání s první generací se zmenšil,
více uhladil kabát a zhubl o 325 kg. Jestli mu to prospělo? Odborník na výživu by zajásal nad
shozenými kily. Podle mě nová generace ztratila něco na dravosti, ale získala na aerodynamice.
Jen pro připomenutí malá rekapitulace. Automobilka představila v roce 2005 na autosalonu ve
Frankfurtu zcela novou řadu nazvanou Q. Šlo do
té doby o něco nevídaného. Model Q7 byl obrovský, dalo by se říct, až majestátní, s agresivním
vzezřením, a u značky Audi to byl první model třídy
SUV, tedy sportovní užitkové vozidlo, které zvládne
i lehčí terén. Zájem o tento vůz byl značný po celém
světě, vždyť si jej pořídilo přes půl milionu zájemců,
a tak není divu, že se ve výrobě udržel až 10 let.
Nyní je tady nová generace, v pořadí druhá. Na trh

přišla s inovativní odlehčenou konstrukci, která ji
řadí mezi nejlehčí zástupce svého segmentu. Vývojářům se povedlo ubrat na hmotnosti až 325 kg
oproti předchozí generaci. Díky tomu a vylepšeným
agregátům, jak udává výrobce, se docílilo nejen
snížení spotřeby, ale i emise CO2 až o 50 g na km.
Na délku se nové Audi zmenšilo o 37 mm, jeho
celková délka je nyní 5,05 m a rozvor náprav se snížil
o 8 mm. A i když je celkově o něco menší, protože
i na šířku se zmenšilo o 15 mm, přesto poskytuje
více místa v oblasti ramen, hlavy i pro nohy.

Posazením do kokpitu to nekončí...

Konfigurovatelný displej nabízí řadu možností změn
září 2015
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Prostoru je všude dostatek. Z místa řidiče je dobře
vidět na všechny strany. Příjemná je 4zónová klimatizace, každý z pasažérů si tak může nastavit teplotu,
která mu vyhovuje. Dominantou palubní desky je
konfigurovatelný displej v kapličce a zasouvací tablet.
Na velkém, graficky pěkně přehledném displeji si lze
navolit buď klasické budíky (otáčkoměr a rychloměr)
s údaji palubního počítače mezi nimi, nebo změnit
konfiguraci – budíky se zmenší na polovinu a „spadnou“ do stran a mezi tak malé budíky lze navolit třeba
navigaci, které je prostorná a přímo před zrakem
řidiče, což jsem velmi ocenil. Příjemný je i vzhled
řadicí páky automatické 8stupňové převodovky. Na
její plochou hlavici si lze pohodlně opřít zápěstí a přitom ještě na touchpadu (který je před řadicí pákou)
prstem zadávat povely, např. pro navigaci.
Na zadních sedadlech, které se dají každé samostatně nastavovat a posouvat, je místa na rozdávání. Usadil jsem do druhé řady kamaráda, 120kg
drobečka, aby mi sdělil své pocity, a byl nadšený
z prostoru, který mu nikde nebránil. Testovaný model byl vybaven ještě třetí, elektricky vyklápěnou
řadou sedadel, ale tak jako i u jiných 7místných
modelů, i u Audi jde spíše o nouzové svezení,
resp. místa pro dětské pasažéry. Do zavazadlového prostoru, který má v 7místném uspořádání

Díky prodělané hliníkové dietě zajišťují pohon místo
původních 8válců třílitrové 6válce. Na výběr je ze
dvou dieselových motorů o výkonech 160 a 200 kW
a jednoho benzínového TFSI disponujícího výkonem
245 kW. V testované verzi byl k dispozici motor
3,0 TDI s výkonem 200 kW a točivým momentem
600Nm. Motor byl propojen s 8stupňovým automatem Tiptronic. Všechny modely jsou vybaveny
stálým pohonem všech kol quattro. Podvozek se
chová velmi komfortně i díky pneumatickému pérování. Navíc bylo vozidlo vybaveno příplatkovou ři-

Po sklopení zadních sedadel vznikne zcela rovná
plocha s délkou 178 cm

ditelnou zadní nápravou, díky čemuž bylo hlavně při
rychlých změnách směru velmi stabilní. Při nízkých
rychlostech do 15 km.h-1 se zadní kola natáčí na druhou stranu (až o 5°) než přední kola, tím je dosaženo
zlepšení rejdu a zkráceného poloměru otáčení. Při
vyšších rychlostech se všechna kola natáčí stejným
směrem, čímž se zlepšují jízdní vlastnosti.
Nižší hmotnost a lepší aerodynamika přispěly
k tomu, že auto je velmi živé a okamžitě reaguje
na povely řidiče. Ocenil jsem odhlučnění, které
je opravdu příkladné, nejen že není motor téměř
slyšet uvnitř kabiny, ale je odfiltrován hluk i od
aerodynamického obtékání a od kol.
A jak je to se spotřebou? Musím říct, že výborně.
V kombinovaném provozu při dodržení rychlostních limitů jsem naměřil 7,6 l na 100 km.

Závěrem
Velmi silnou stránkou Audi Q7 je úžasné odhlučnění
a velká variabilita interiéru. Díky velkému výběru
asistenčních systémů (za příplatek) je nabídnut uživatelům komfortní a luxusní provoz. Jde o všestranný,
velký a pohodlný vůz oplývající řadou nových technologií. ■
/pks/
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v čR je už Přes PěT
miliOnů auT
Podle údajů Sdružení automobilového
průmyslu počet osobních vozidel v první
polovině roku historicky poprvé překonal
5milionovou hranici, takže obyvatelé desetimiliónové ČR tak vlastní už přes 5 milionů
aut, tzn., že na dva lidi připadá jeden vůz.
Statisticky to není tak špatné, pokud jde
o ukazatel vyspělosti země ohledně vybavení jejích obyvatel.
Tou horší zprávou je, že český autopark nepatří
k nejmodernějším v Evropě – většina registrovaných aut je starší deseti let. Průměrný věk
osobních aut na českých silnicích se zvýšil proti
konci roku 2014 o čtvrt roku na 14,73 roku. Na
stárnutí mají vliv auta vyřazovaná z provozu
i dovoz přestárlých ojetin ze zahraničí.
„Vysoký průměrný věk osobních automobilů
registrovaných v ČR a podíl vozidel ve věku nad
10 let, kterých je 66 %, svědčí o dlouhodobě
nedostatečné obměně vozového parku,“ uvedl
ředitel sdružení Antonín Šípek.
Sdružení automobilového průmyslu uvádí, že
se v Česku v první polovině roku množství
registrovaných osobních aut zvedlo o 167 000
na 5,06 mil. Pokud jde o podíl jednotlivých
automobilek, téměř devět desetin (87 %)
vozového parku osobních automobilů v ČR
tvoří zástupci 15 hlavních značek. V registru
je nejvíce zastoupená značka Škoda s více
než 1,73 mil. aut. Za ní následuje Volkswagen
se 400 000 vozy a Ford s 388 000 vozy. Na
dalších místech jsou značky Renault, Peugeot,
Opel, Citroën, Fiat, Hyundai a Audi. Některé
automobilky však poukazují na to, že statistiky
registrací neodrážejí skutečný stav automobilového trhu, který zkreslují registrace prováděné samotnými prodejci, ne koncovými
uživateli vozidel.
Během letošního prvního pololetí se rovněž
zvýšil počet registrovaných užitkových vozidel
o 15 500 aut na 708 000 vozů, přičemž převážnou část nárůstu zaznamenala kategorie
lehkých užitkových aut do 3,5 t. Mezi užitkovými
vozy je nejvíce zastoupená značka Ford, Škoda
a Volkswagen.
Češi si v uplynulých měsících podle statistik SAP
ČR pořizovali také víc motorek – jejichž celkový
počet se zvýšil o 43 200 na 1,049 mil. registrovaných motocyklů v průměrném věku 32,8 roku,
přičemž ani tady nepřevažují mladší stroje – na
80 % v Česku registrovaných motocyklů bylo
vyrobeno před víc než deseti lety. Nejvíce jsou
zastoupeny značky Jawa, ČZ a Honda, následuje
Yamaha a Simson.
K mírnému snížení naopak došlo v počtu registrovaných autobusů, a to samé platí i o věku
českého autobusového parku, který se rovněž
snížil. Polovina z nich je starších deseti let –
průměrný věk autobusů je u nás nyní 14,54
roku. ■

90

TOP desTinací českých vývOzců je RuskO
I když je Rusko někdy prezentováno v souvislosti s českým exportem jako téměř „okrajová“
země, pokud jde o objem vývozu, v praxi Ruská federace mezi českými exportéry stále
dominuje. Poptávka o informace z tohoto trhu je mezi nimi největší ve srovnání s ostatními
destinacemi. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi firmami během konzultací firem s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří agentury
CzechTrade.
Na dvoudenní akci, které se pravidelně účastní na
400 zástupců firem, se letos registrovalo dokonce
468 účastníků, kteří si zažádali o celkem 3130 individuálních schůzek. A právě podle počtu přihlášených
exportérů o informace z dané země byl vyvozen
zájem o konkrétní teritorium, přičemž potenciál
zájmu o ruský trh se blíží 30 % průmyslových firem.
O zájmu českých exportérů svědčí i letošní šetření
Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR, podle něhož do Ruska plánuje rozšířit export
15 % menších firem.
Mezi první desítkou nejvíce poptávaných exportních destinací patří země BRIC, Vietnam, Kazachstán, Turecko a Saudská Arábie, ale jen dvě členské
země EU, a to Německo a Polsko. Ukrajina, která se
dosud držela v první desítce, se letos ocitla až na
14. místě, přesto zájem o informace z tohoto trhu
zůstává poměrně velký, a je vyšší než např. o USA,
Ázerbájdžán, JAR, Izrael, Koreu nebo Chile.
Na destinace v zemích bývalého Sovětského
svazu, v oblasti Dálného Východu, Latinské Ameriky a Afriky se letos zaměřily dvě třetiny žádostí
o schůzky s ekonomickými diplomaty a řediteli
zahraničních kanceláří CzechTrade, zatímco minulý
rok stejné destinace tvořily pouze 55 % všech
žádostí o schůzky.
SP ČR vyjádřil také obavy z krácení prostředků
na podporu veletrhů a výstav a uzavírání zastupitelských úřadů ČR z důvodu úsporných
opatření rozpočtu. Podle SP ČR je nutné naopak
spíše posilovat zastoupení státu v zemích bývalého Sovětského svazu, v regionu Latinské

Top 10 zemí prioritního zájmu českých
exportérů
Stát

Pořadí

Rusko

1.

Čína

2.

Německo

3.

Brazílie

4.

Indie

5.

Vietnam

6.

Kazachstán

7.

Turecko

8.

Polsko

9.

Saúdská Arábie

10.

Ameriky a v Číně. „Stát by měl prioritně směrovat
své proexportní aktivity zejména do zemí mimo
EU, kde je potřeba posílit síť ekonomických
diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade.
Bylo by chybou si myslet, že pokud s některými
zeměmi vykazujeme malou obchodní výměnu,
tak není třeba v těchto zemích posilovat ekonomickou síť. Opak je pravda. Nedostatečné
ekonomické zastoupení v těchto zemích je
většinou příčinou menšího zájmu exportérů
o tyto destinace,“ uvedl viceprezident SP ČR
Radek Špicar. ■

až 30 % lidí najde mísTO díky sOciálním síTím
(A 35 % JICH KVůLI NIM O ŠANCI PřIJDE…)
Personalisté stále častěji vyhledávají kandidáty pro volné pracovní pozice na sociálních sítích.
Je to způsobeno nejen obrovskou popularitou sítí Facebook a LinkedIn v ČR, ale i výrazným
oživením pracovního trhu. Zatímco meziročně stoupl počet volných pracovních míst o 25 %,
počet reagujících kandidátů na inzerci pracovních pozic klesl o 20 %.
Personalisté tak musí častěji pracovat s tzv. pasivními kandidáty, kteří aktuálně práci mají a aktivně
žádnou nehledají, najít je a oslovit s nabídkou konkrétní pracovní pozice. Vyplývá to z šetření personální agentury Grafton Recruitment.
Z pohledu personalistů i uchazečů o zaměstnání
je nejpopulárnější LinkedIn. Celkový počet jeho
uživatelů je 380 mil. (jen Čechů je přes 650 000)
a jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku
a YouTube. Nejčastěji se na této síti rekrutují lidé
z IT a služeb, softwarového inženýrství, finančních
služeb, reklamy, marketingu a také telekomuni-

kací. Nejvyhledávanější povolání, resp. dovednosti
za loňský rok, byly statistická analýza a dolování
dat, middleware a integrační software, správa
a řízení systémů pro ukládání dat, bezpečnost
sítí a informací, SEO/SEM marketing a Business
Intelligence.
Zatímco ještě nedávno fungoval Facebook spíš jako
nástroj na „proklepnutí“ kandidátů, dnes je personalisty rovněž aktivně využíván při vyhledávání vhodných uchazečů o práci, stejně jako pro inzerování
volných pracovních pozic. Podle aplikace Facebook
Audience Insight je na Facebooku v ČR až 4,5 mil.

/
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stálých uživatelů. Nejvíce (31 % žen a 32 % mužů)
je z věkové kategorie 25 až 34 let. Polovina (51 %)
Čechů na Facebooku má vysokoškolské a 43 %
středoškolské vzdělání. Z pohledu profese mají
na Facebooku velké zastoupení IT profesionálové
a technici (15 %), pracovníci z oblasti péče o zdraví
a medicíny (14 %), obchodníci (12 %) a management (11 %). Především v případě IT a technických
pracovních pozic, kterých na trhu práce chybí nejvíce, jde tedy o velkou skupinu lidí, mezi kterými
mohou personalisté hledat.
Na sociálních sítích však nehledají jen personalisté,
ale i sami kandidáti. Nejaktivněji si počínají zástupci
generace X a Y. Dle šetření personální agentury
Grafton Recruitment však celých 35 % kandidátů
nezíská poptávané zaměstnání kvůli nesprávným
informacím uvedeným v profilech na sociálních
sítích či sdílením nevhodného obsahu. „Z toho je
patrné, jak je důležité si dát s profilem na sociálních
sítích práci a zveřejňovat tam jen pravdivé a ově-

Jak získat dobrou online reputaci
●●Důkladně vyplňte svůj profil na LinkedInu a použijte v něm klíčová slova, která popisují vaše aktuální

zaměstnání, nebo pozici, kterou hledáte.
●●Aktualizujte fotku ve svém profilu tak, aby korespondovala s vaší současnou podobou. Měla by být

profesionální (nikoliv ze sportu či z dovolené).
●●Zkontrolujte, že se váš profil na LinkedInu shoduje s životopisem, který budete posílat do firem.
●●Upravte si koncovku LinkedIn profilu s celým jménem.
●●Vymažte nevhodné fotky a komentáře ze svého Facebook profilu.
●●Zkontrolujte,

zda ve svém Facebook profilu nemáte nevhodné připomínky ke svým předešlým
zaměstnavatelům a případně je smažte.
●●Nastavte si kontrolu obsahu přidávaného vašimi přáteli, ať máte plnou kontrolu nad tím, co se
u vašeho profilu objeví.

řitelné informace,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. „Kandidátům
radíme, aby se snažili udržet si pozitivní online
reputaci. To v praxi znamená, že by měli na svých
profilech v sociálních sítích uvádět jen pravdivé

informace, sdílet a publikovat jen vhodný a korektní
obsah. Fotky z večírků nebo jiných aktivit, o kterých
by kandidáti před svým zaměstnavatelem raději
pomlčeli, by měly být zpřístupněny jen přátelům,
nikoliv publikované veřejně,“ konstatuje. ■

InvestIce do strojů letos výrazně rostou
Počet strojů a zařízení profinancovaných v prvním pololetí letošního roku členskými firmami
České leasingové a finanční asociace (ČLFA) meziročně stoupl o 578 na 7800. Finanční instituce sdružené v ČLFA poskytly na financování strojů a zařízení přes 14,4 mld. korun, což ve
srovnání s loňský rokem, kdy investice do strojního parku firem činily zhruba 10 mld. Kč to
představuje meziroční růst téměř o 43 %.
„Výrazný nárůst potvrzuje, že členské společnosti významně přispívají k letošnímu navyšování investic
určených k rozvoji a kvalitativnímu obohacování výroby v rámci naší ekonomiky,“ říká předsedkyně Výboru
ČLFA pro financování podnikatelů Marta Slažanská.
Nejvýraznější navýšení investic asociace podle ní
zaznamenala v kategorii strojů určených pro těžbu,
dobývání a stavebnictví, kam v letošních prvních šesti
měsících prostřednictvím leasingových či úvěrových
produktů členských firem směřovalo 1,89 mld. korun,
zatímco loni ve stejné době to bylo 987 milionů Kč.
Meziroční navýšení v této kategorii tak dosáhlo 91 %.

Vůbec nejvíce peněz, a to 3,86 mld. korun, však
podnikatelé investovali do kovoobráběcích či jiných
obráběcích strojů. V prvním pololetí roku 2014 to
bylo 2,96 mld., meziroční nárůst tak dosáhl 30 %.
Výrazný, zhruba čtvrtinový nárůst (o 26 %) zaznamenala také oblast zemědělských a lesnických strojů
– v letošním prvním pololetí na ně bylo určeno
3,41 mld. korun, loni to bylo 2,70 mld.
Celkem členské společnosti ČLFA poskytly firmám
i spotřebitelům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu na nejrůznější komodity 76,53 mld. korun, což je o 8 % více než

největší automobIlkou světa je nyní vW
Volkswagen je opět blíž svému snu, stát se do roku 2018 hlavním světovým výrobcem automobilů. Loni prolomil poprvé hranici 10 mil. vyrobených vozů, a v pololetí letošního roku
překonal v prodejích japonskou Toyotu, která léta vévodila žebříčku největších výrobců.
Na špici automobilových výrobců byl dlouhé roky
americký koncern General Motors, který kraloval světovému trhu s automobily více než sedm desetiletí,
než ho sesadila v roce 2008 Toyota. Ta pak ovládala
vedoucí post až dosud, s výjimkou roku 2011, kdy
výpadky ve výrobě kvůli zemětřesení a tsunami umožnily krátký návrat na výsluní značce GM. Toyota, která
loni prodala 10,23 mil. vozů, letos očekává snížení prodeje o 1 % na 10,15 mil. aut. Koncern VW byl loni největším evropským prodejcem aut a prodal 10,14 mil.
vozů a svůj úspěch zopakuje zřejmě i letos, kdy na
počátku července oznámil prodej 5,04 mil. vozů.
Ovšem údaje automobilek o rekordních prodejích
bude zřejmě nutno brát poněkud s rezervou: Vzhlezáří 2015
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dem k praktikám výrobců se statistiky skutečných
prodejů mohou od těch oficiálních lišit. Důvod?
Automobilky registrují vozy na sebe, což jim pomáhá opticky udržet iluzi úspěšného prodeje.
Např. z přehledu sestaveném z údajů DataForce
vyplývá, že automobilka Opel na dvou hlavních
evropských trzích v Německu a ve Francii už několik let svoji produkci registruje téměř z poloviny
na sebe (v prvním čtvrtletí letošního roku Opel
a jeho dealeři podle DataForce zaregistrovali na
sebe 44 % a o rok dříve na 43 % vozů dodaných
do Německa), přičemž následně jsou tyto vozy
nabízeny s výraznou slevou jako „zánovní ojeté“.
Firma tak nemusí slevy nabízet u nových vozů, což

Struktura komodit zainventovaných členy ČLFA
1 – osobní automobily, 2 – motocykly, 3 – užitkové
vozy, 4 - nákladní automobily, 5 – autobusy,
trolejbusy, 6 - ostatní těžší silniční vozidla, 7 – lodě,
letadla, vagony, lokomotivy, 8 – IT, kancelářská
a telekom. technika, 9 – stroje a zařízení, 10 – ostatní
komodity, 11 – služby a neidentifikované komodity

ve stejném období roku 2014. V přehledu komodit,
které jsou financovány pomocí produktů členů ČLFA,
představují Stroje a zařízení téměř třetinový podíl.
Nejvíce prostředků, zhruba dvě třetiny, poskytují
členské firmy na financování automobilů. ■

nepůsobí dobře a nepřímo naznačuje, že automobilce se příliš nedaří a potřebuje prodat doslova „za
každou cenu“, resp. výrazně pod tou, za níž jsou
nabízeny nové vozy v oficiálních katalozích. S podobnou praxí se však lze na řadě evropských trhů
setkat i u dalších značek, jako jsou např. Mazda, Fiat,
Peugeot, Nissan, Suzuki, Kia, Lancia a Alfa Romeo,
a ve Velké Británii si tímto způsobem “vypomohla”
podle magazínu Euro i mladoboleslavská Škoda
Auto, která se nyní hřeje na výsluní obliby tamních
motoristů a v průzkumu J.D.Power zabodovala na
žebříčku spolehlivosti.
Analytici však upozorňují, že i když krátkodobě tato
taktika funguje a řada automobilek ji na vysoce
konkurenčním západoevropském trhu používá,
z dlouhodobého hlediska bude pro ně a jejich
prodejce představovat nepříjemný problém. Vozy,
oficiálně udávané jako prodané, nemají v příslušných kolonkách statistik své reálné uživatele, ale
stojí ve firemních skladech a showroomech a další
peníze, např. za servis, značce nepřinášejí. ■
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TTIP: JEDNODUŠŠÍ PŘÍSTUP NA TRHY USA,
OCHRANA STANDARDŮ EU, REFORMA SYSTÉMU
UROVNÁVÁNÍ SPORŮ
Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a USA musí firmám z EU otevřít přístup na americké
trhy, zároveň však nesmí oslabit unijní standardy, uvádí se v doporučeních pro vyjednavače
EU, která po půl roce jednávání v celkem 15 výborech dne 8. července 2015 schválil Evropský
parlament.
Poslanci Evropského parlamentu (EP) dále také
vyzvali k vytvoření nového systému pro urovnávání obchodních sporů mezi investory a státy,
s veřejně jmenovanými soudci a pravidly dohledu
a transparentnosti, který by nahradil soukromé
rozhodčí soudy v rámci stávajícího systému ISDS.
Doporučení vyjednavačům Evropské komise k jednání o Transatlantickém obchodním a investičním
partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP) schválil EP poměrem hlasů 436
(pro): 241 (proti): 32 (zdrželo se hlasování), čili poměrně výraznou převahou hlasů.
„Má-li být globalizace přínosná pro občany, nemůže
být ponechána pouze v rukou vyjednavačů. Proto
jsme připravili usnesení a stanovili zásady pro druh
obchodní dohody, který by podle nás Komise měla
uzavřít,“ uvedl zpravodaj Bernd Lange. „Požadujeme
transparentnější proces, robustní práva pracovníků
a ochranu osobních dat a veřejných služeb. Trváme
na tom, že právo zákonodárců na obou stranách Atlantiku nesmí být podkopáno soukromými rozhodčími soudy či jinými orgány. Komisi jsme dali jasný
návod, jakou dohodu chceme. Bude-li nakonec
dohoda špatná, pak ji zamítneme. Bude-li dobrá,
budeme pro ni hlasovat,“ dodal Bernd Lange. EP
tak potvrdil svoje rozhodující slovo při sjednávání
smluv EU, které mu svěřila Lisabonská smlouva.

Jednání o TTIP – dva roky diskusí
Vlastní jednání o obsahu dohody o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic
probíhá již více než dva roky, prakticky ode dne, kdy
Rada (EU) schválila směrnici EU pro jednání o TTIP
mezi EU a USA, dne 14. června 2013 a odtajnila
a zveřejnila dne 9. října 2014. Právě tento rok „utajeného jednání“ byl také důvodem vzniku mnoha
aktivit a vystoupení napříč EU proti dohodě, byť
tuto ještě nikdo nečetl, jelikož ještě nebyla nasána.
Na druhé straně utajování také rámcového obsahu
a „prosakující informace“ o jejím širokém obsahu
vyvolával oprávněné obavy.
Na druhé straně je pravda, že dohoda o TTIP nevzniká na „zelené louce“, jelikož celkem devět členských států EU již uzavřelo s USA dvoustrannou
dohodu a dohoda o TTIP by se tak mohla inspirovat
osvědčenými postupy a lépe překonat překážky,
s nimiž se tyto státy setkaly. Lze tak říct, že kvalitně
sepsaná obchodní dohoda by mohla přispět k využívání příležitostí globalizace.
Na druhé straně – silná a ambiciózní obchodní
dohoda by se neměla soustředit pouze na snižování
cel a odstraňování necelních překážek obchodu, ale
měla by být rovněž nástrojem na ochranu pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí. V podstatě
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by se tak silná a ambiciózní obchodní dohoda měla
stát příležitostí k vytvoření rámce, jímž se v souladu
s našimi sdílenými hodnotami co nejvíc zpřísní
regulace, a tím se zamezí sociálnímu a environmentálnímu dumpingu a zajistí se vysoká úroveň
ochrany spotřebitelů s ohledem na společný cíl otevřené soutěže za rovných podmínek. Nelze se ale
domnívat, že TTIP sama o sobě vyřeší dlouhodobé
strukturální hospodářské problémy a jejich hlavní
příčiny v EU. Měla by být ale považována za prvek
širší evropské strategie pro vytváření pracovních
míst a růstu, a očekávání spojená s TTIP by měla být
úměrná ambicím, s nimiž budou jednání vedena.
V návaznosti na uvedené obecné souvislosti jednání
o dohodě TTIP předložil EP Evropské komisi souhrn
doporučení, která by měla při jednání splnit – pokud chce, aby s dohodou TTIP vyslovil EP souhlas.
Jde mj. o následující doporučení a požadavky:

Přístup na trh:
● usilovat

o odstranění všech cel, ale současně
respektovat, že na obou stranách existuje řada
citlivých zemědělských a průmyslových produktů,
jejichž úplné seznamy budou dohodnuty v průběhu jednání;
● rozšířit přístup na trh pro služby na základě jejich
„hybridního“ vymezování, kdy budou fungovat tzv.
„pozitivní seznamy“ pro přístup na trh, na jejichž
základě budou služby, které mají být přístupné zahraničním společnostem, výslovně uvedeny a nové
služby budou vyloučeny, přičemž bude zajištěno,
aby se případná doložka o zachování stávajícího
stavu a tzv. západková doložka vztahovaly pouze na
nediskriminační ustanovení a umožňovaly dostatek
flexibility k vrácení služeb obecného hospodářského zájmu pod veřejnou kontrolu a k zohlednění
vytváření nových a inovativních služeb, přičemž
vnitrostátně se budou využívat „negativní seznamy“;
● zajistit, aby acquis EU týkající se ochrany údajů
nebylo porušeno liberalizací toků údajů, zejména
v oblasti elektronického obchodu a finančních

služeb; začlenit do dohody doložku, jež by zcela
vyjímala stávající a budoucí právní rámec EU na
ochranu osobních údajů z dohody TTIP;
● jednat o ustanoveních týkajících se toku osobních
údajů pouze tehdy, bude-li v plné míře zaručeno
a respektováno uplatňování právních předpisů EU
na ochranu údajů, a spolupracovat se Spojenými
státy s cílem přimět třetí země k přijetí podobně vysokých standardů na ochranu údajů na celém světě;
● začlenit do dohody ambiciózní kapitolu o hospodářské soutěži, která by zajistila, aby evropské
právo v oblasti hospodářské soutěži bylo náležitě
dodržováno, především v digitálním světě; zajistit, aby soukromé společnosti mohly spravedlivě
konkurovat společnostem ve vlastnictví nebo pod
kontrolou státu; zajistit, aby státní dotace poskytované soukromým společnostem byly regulovány
a podléhaly transparentnímu kontrolnímu systému;
● přijmout ambiciózní přístup ke kapitole o veřejných zakázkách a zároveň zajistit, aby tato kapitola
byla v souladu s novými směrnicemi EU o zadávání
veřejných zakázek a koncesí, s cílem usilovat v souladu se zásadou reciprocity o odstranění stávajícího
značného rozdílu v míře otevřenosti obou trhů
s veřejnými zakázkami na obou stranách Atlantiku na základě zásadního otevření trhu USA jak
na federální, tak i na nižší úrovni, vycházeje ze závazků dohody o vládních zakázkách a odstraněním
stávajících omezení platných na federální úrovni,
úrovni jednotlivých států i administrativní úrovni
v USA, a vytvořit mechanismy, které by zaručily,
aby závazky přijaté federálními orgány USA byly
dodržovány na všech politických a administrativních úrovních;

Pravidla regulace:
● jednání zaměřit na zavedení ambiciózních pravi-

del a zásad týkajících se mj. udržitelného rozvoje,
energetiky, malých a středních podniků, investic
a státem vlastněných společností, s přihlédnutím
k tomu, že každý pilíř má svoje specifika;
● zajistit, aby byla dosažená plná a účinná ratifikace, uplatňování a prosazování osmi základních
úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a jejich
obsahu, Agendy důstojné práce MOP a hlavních
mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí;
cílem musí být další zlepšení úrovně ochrany stanovené pracovními a environmentálními normami
a stanovení pravidel týkajících se sociální odpovědnosti podniků na základě hlavních směrů pro
nadnárodní společnosti a strukturovaného dialogu
s občanskou společností;
● zajistit, aby TTIP obsahovala ustanovení o přístupu na trhu a o ochraně investic, a uznat, že
přístup ke kapitálu podněcuje zaměstnanost a růst;
cílem kapitoly věnované investicím by mělo být,
aby při zakládání evropských, resp. amerických společností na území druhého partnera nedocházelo
k žádné diskriminaci a aby byl přitom brán ohled
na citlivou povahu některých specifických odvětví;
● zajistit, aby se ustanovení o ochraně investic omezila na pravidla uplatňovaná po zřízení podniku či
pobočky a aby se zaměřovala na národní zacházení,
doložku nejvyšších výhod, spravedlivé a rovné zacházení a ochranu před přímým i nepřímým vyvlastněním, včetně práva na okamžitou, přiměřenou
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a účinnou náhradu; standardy ochrany a definice
investora a investic by měly být vypracovány přesně
a v souladu s právními předpisy, aby chránily právo
na regulaci ve veřejném zájmu, vyjasnily význam
nepřímého vyvlastnění a předcházely neopodstatněným nárokům; volný převod kapitálu by měl být
v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by
zahrnovat časově neomezenou výjimku na základě
obezřetnosti v případě finančních krizí;
●●zajistit, aby TTIP obsahovala ambiciózní, vyváženou a moderní kapitolu o jasně vymezených
oblastech práva duševního vlastnictví, včetně
uznání a zvýšené ochrany zeměpisných označení,
a odrážela spravedlivou a účinnou úroveň ochrany,
aniž by byla dotčena potřeba EU reformovat systém
autorských práv, a zároveň poskytovala spravedlivou rovnováhu mezi právy duševního vlastnictví
a veřejným zájmem, zejména pokud jde o potřebu
zachování přístupu k dostupným lékům podporou
flexibility v rámci TRIPS;
●●zajistit, aby kapitola o právech duševního vlastnictví neobsahovala jako nástroj pro vymáhání
ustanovení o odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb na internetu nebo o trestních postizích, již dříve odmítnutá Parlamentem,
včetně navrhované dohody ACTA.

Nový systém řešení sporů
mezi investory a státy
Text kompromisního pozměňovacího návrhu
o nástrojích řešení sporů mezi investory a státy, na
kterém se politické skupiny dohodly po dlouhých
a napjatých jednáních, požaduje také zavedení

nového soudního systému, který by nahradil klauzuli o urovnávání sporů mezi investorem a státem
(ISDS), která se opírá o soukromé arbitry a je běžná
v obchodních dohodách.
V rámci tohoto systému, který by se měl „řídit demokratickými zásadami“ a měl by podléhat přezkumu,
by „případné věci byly projednávány transparentně
veřejně jmenovanými a nezávislými odbornými
soudci během veřejných jednání“. Systém by měl
zahrnovat „mechanismus odvolání,“ přičemž by
byl zajištěn soulad judikatury EU a respektována
příslušnost soudů EU a členských států a „soukromé
zájmy by nemohly oslabovat cíle veřejných politik,“
uvádí se v textu usnesení EP.

Cíl jednání: dobrá dohoda
Poslanci EP konečně ve svém usnesení podpořili
pokračování jednání, která by dle nich měla vést
k ambiciózní ale zároveň vyvážené dohodě, která
by posílila přístup na trhy pro zboží a služby, ale
také trhy veřejných zakázek a byla by přínosná pro
všechny členské státy, a k vytvoření efektivního
hospodářského prostředí podporujícího hospodářskou soutěž bez necelních obchodních překážek.
Jednání by zásadně měla vést k odstranění omezení
ze strany USA v oblasti zahraničního vlastnictví
námořních a leteckých dopravců a zajistit přístup
na telekomunikační trh USA, uvádí se v usnesení.
Poslanci rovněž požadují výrazné otevření trhu veřejných zakázek v USA na všech správních úrovních.
Dohoda však dle poslanců musí také garantovat
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů EU, pokud
jde o osobní údaje, zdraví a bezpečnost a zabrá-

Evropská komisE chcE posílit práva
spotřEbitElů při pronájmu automobilů
Zásluhou společného opatření Evropské Komise a vnitrostátních donucovacích orgánů se
dne 13. července 2015 pět největších autopůjčoven rozhodlo zásadně přehodnotit způsob
svého vystupování vůči spotřebitelům. Občanům to přinese přehlednější podmínky pojištění
a možnosti účtování paliva, spravedlivější přístup při řešení škod a větší transparentnost cen.
Společnosti se zavázaly, že lépe sladí stávající
postupy pro pronájem automobilů s požadavky
právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele,
jež jsou stanoveny v pravidlech EU týkajících se
práv spotřebitelů, nekalých obchodních praktik
a nepřiměřených podmínek.
Mezi hlavní zlepšení, k nimž se společnosti
zavázaly, patří:
a) větší transparentnost při online rezervacích:
●●srozumitelnější informace o všech povinných
poplatcích a volitelných doplňcích,
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●●jasnější informace o nejdůležitějších podmínkách

pronájmu a požadavcích, včetně záloh placených
z karty spotřebitele,
b) lepší informace ve fázi rezervace ohledně možností jejího zrušení a produktů pojištění, včetně
jejich ceny, výjimek a spoluúčasti,
c) lepší a transparentnější politika ohledně účtování paliva,
d) jasnější a spravedlivější postupy kontroly vozidel,
e) zlepšení postupů pro účtování dodatečných
poplatků zákazníkům: spotřebitelům je přiznána
přiměřená možnost rozporovat jakoukoli škodu
před uskutečněním platby.
Tyto návrhy společnosti postupně již plní
a většina z nich by měla být uskutečněna do
konce roku 2015. Podle orgánů na ochranu
spotřebitele je třeba nadále monitorovat
některé nevyřešené otázky, zejména pokud jde o:
i) odpovědnost spotřebitelů za škody na vozidle
způsobené třetí osobou,

nit sociálnímu, daňovému a environmentálnímu
dumpingu.
Poslanci rovněž v usnesení opakovaně zdůraznili,
že veřejné služby musí být vyňaty z rozsahu působnosti obchodní dohody, zeměpisná označení Unie
musí být důsledně ochráněna a citlivé zemědělské
a průmyslové výrobky EU by měly požívat zvláštních
ochranných opatření.
EP konečně vyzval také ke vzájemnému uznávání
rovnocenných norem, které by dle poslanců snížilo
administrativní zátěž. Na druhé straně však dle nich
nemůže dojít k dohodě v oblastech, ve kterých
se americké standardy výrazně liší od standardů
platných v EU - tj. například u norem upravujících
povolování chemikálií, geneticky modifikovaných
organismů, používání hormonů u skotu, klonování
či využívání chemických látek narušujících endokrinní systém (tzv. endokrinních disruptorů).

Závěr
Dosud proběhlo deset kol jednání mezi EU a USA
o transatlantickém partnerství s tím, že zatím poslední – desáté – proběhlo 13. - 17. července v Bruselu. Ani toto kolo však nebylo poslední. Další jednání
budou pokračovat na podzim a jejich vývoj naznačí,
kdy bude uzavřena dohoda. Platí přitom, že schválení
dohody bude významným prvkem volebních aktivit
– a to na obou stranách Atlantiku. Nicméně platí,
že dohoda o TTIP bude muset pro vstup v platnost
získat podporu Evropského parlamentu a Rady EU.
Od„slov“ k jejímu uskutečnění tak uplyne ještě hodně
času, pokud se nevytvoří extrémní tlak na její rychlé
schvalování. ■●
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ii) postupy agentů a zprostředkovatelů,
iii) jazyk, ve kterém by měly být uváděny smluvní
podmínky pro rezervace automobilů v jiném
členském státě, a ...
iv) vymezení pojistného krytí v rámci nabízených
balíčků pro pronájmem automobilů a ostatní alternativy nabídek pojištění na trhu.
Rozhodnutí jednat bylo přijato v důsledku stále se
zvyšujícího počtu stížností spotřebitelů na služby
autopůjčoven rezervované v jiné zemi – nárůst
z 1050 případů v roce 2012 na více než 1750 v roce
2014 – jak uvádějí evropská spotřebitelská centra. Byl zřízen dialog mezi vnitrostátními orgány
pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, pod
vedením Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy
(CMA) Spojeného království, a pěti největšími autopůjčovnami působícími v EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz a Sixt. Obchodní sdružení
EU Leaseurope, které se podílelo na přijetí opatření
ze strany daného odvětví, rovněž souhlasilo s tím,
že dále rozvine praktické pokyny pro celé odvětví
pronájmu automobilů.
Lepší informovanost a větší důvěra spotřebitelů,
pokud jde o pronájmy automobilů, by mohly během
příštích dvou let přispět k roční míře růstu tohoto
odvětví v Evropě ve výši 3 až 4 %. V roce 2013 bylo
v EU zaznamenáno přes 21 milionů jednotlivých
smluv o pronájmu automobilů. Uvedených pět
společností účastnících se dialogu má podle obchodního sdružení Leaseurope představovat více
než 65% podíl z celkových pronájmů. ■
pm/
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DOBIJTE SI MOBIL NA MONITORU
Monitory už umí 3D zobrazení, 4K
Ultra HD rozlišení, jsou širokoúhlé,
prohnuté, co dalšího ještě vymyslet, aby zaujaly? Asijští výrobci
na to přišli: integrovanou bezdrátovou nabíječku pro mobily.
První takováto zařízení se představila
na korejském veletrhu Computex, kde
firma Asus vystavovala 27“ 4K monitor
Designo Frameless s tenkým (pouze
0,5 cm) rámečkem (díky němu jde
podle výrobce o ideální model pro
vytvoření skutečně širokoúhlé dvouči třímonitorové soustavy) a bezdrátovou nabíječkou v podstavci. Což je
místo, kam odkládá mobil při práci
mnoho uživatelů a ten se může zatím
bezdrátově dobíjet. Tedy pokud je

vybaven dobíjecím standardem Qi,
vyvinutým sdružením Wireless Power Consortium, na němž funguje
zmíněná nabíječka, a který je jedním
z nejrozšířenějších mezinárodních
systémů této kategorie.
Systém Qi využívá i další podobný
výrobek firmy Samsung. Její nový
PLS monitor nesoucí označení
SE370 má sice „jen“ Full HD rozlišení,
ale podle výrobce je to vůbec první
průmyslový monitor s tímto typem
integrované dobíječky. Uživateli stačí
jen položit mobil do dobíjecí zóny
vyznačené na podstavci monitoru
a je automaticky zahájeno bezdrátové
dobíjení indikované LED světlem. Na
trh, kam by měl monitor přijít koncem
roku, se chystá ve dvou velikostech,
s úhlopříčkami 23,6“ a 27“. ■

ŘIDIČŮV KAPESNÍ POMOCNÍK
Asi hlavně příslušníci starší generace,
čtenáři foglarovek a dalších dobrodružných knížek či absolventi dětských
a mládežnických prázdninových táborů si možná ještě budou pamatovat tzv. KPZ neboli „krabičku poslední
záchrany“. Šlo o soubor věcí, které vám
pomohou usnadnit a možná i zachránit život v divočině. Tak kritická možná
dnes situace zase není, ale džungle se
přestěhovala na silnice, takže toto„udělátko“ americké firmy Brookstone, určené zejména pro motoristy, se může
uplatnit třeba právě tam. V podobě

lehkého přívěsku na klíče obsahuje
celou sadu (konkrétně sedm) užitečných věcí, které se mohou hodit hlavně
v kritických situacích: automatický prorážeč skla, řezač bezpečnostních pásů,
osobní SOS poplachové tlačítko spouštějící alarm, baterku a nouzový blikač.
Kromě toho s ním lze ovšem i např.
(digitálně) měřit tlak v pneumatikách
nebo teplotu. A navíc ve tmě nebo
špatných světelných podmínkách světélkuje, takže ho lze snadno najít. To vše
funguje na jeden bateriový článek tzv.
knoflíkového typu. ■

GLADIÁTOŘI NOVÉHO TISÍCILETÍ:
SOUBOJE ROBOTŮ
Internetová komunita kolem
YouTube má nový šlágr: dvě
firmy vyvíjející roboty připravují
souboj svých výtvorů – kontaktní duel obřích robotů by se
měl odehrát příští rok.
Utkají se v něm stroj americké
startupové firmy MegaBot, která
vyzvala na moderní „rytířský souboj” japonského výrobce Suidobashi
Heavy Industry. Její šéf Kogoro Kurata výzvu přijal s tím, že obří roboti
jsou součástí japonské kultury, a je
pro něj otázkou národní prestiže,
aby v podobném duelu japonský
robot vyhrál. Za japonský tým tak
nastoupí robot Kurata, jemuž bude
čelit nejnovější Megabot Mark II.
Budou bojovat „na život a na smrt“,
přesněji řečeno, až do „mechanické
smrti” jednoho z nich.
Oba roboti jsou typu „mech“ tzn.
ovládáni lidskou posádkou uvnitř
stroje. Ta, která obsluhuje 5metrový a 6 t těžký MegaBot Mark II je
dvoučlenná (řidič a střelec) a má
k dispozici speciální kanóny, které
vystřelují mohutné paintballové ná-

plně o hmotnosti přes 1 kg rychlostí
až 190 km.h-1. Robot je poháněn
spalovacími motory a pohybuje se
na dvou tankových pásech. Jeho
japonský soupeř Kuratas je o něco
menší, jednomístný, 3,5 m vysoký
4,5tunový robot pohybující se na
speciálním čtyřkolovém teleskopickém podvozku. Je rovněž vyzbrojen
palebným systémem typu Gatling
s pokročilým automatickým zaměřováním (takže řidič, který má k dispozici displej s rozšířenou realitou,
může obsluhovat zároveň řízení
i zbraně). Samotný souboj by měl
ovšem proběhnout beze zbraní,
klasicky „na pěsti“ a zápasem ve
stylu sumo – přesná pravidla a místo
však budou ještě dohodnuty.
Soutěže robotů nejsou úplnou
novinkou, zatím však šlo většinou
o přátelské soupeření, nebo v případě soubojů, o střetnutí menších
automatických zařízení. V tomto
případě se však poprvé utkají dvě
robotická monstra, jejichž souboje
bylo možné vidět zatím jen v akčních sci-fi thrillerech. ■

UŽITEČNÉ
DROBNOSTI
USNADNÍ ŽIVOT
I zdánlivé maličkosti – pokud mají
v sobě nápad – mohou být zásadní věcí. A často nemusí jít ani
o složité sofistikované systémy
z drahých materiálů, ale jsou to naopak elegantní, levná jednoduchá
řešení, která nám mohou prokázat
cenné služby. Třeba jako sada šikovných příchytek, které udělají
pořádek ve změti USB kabelů připojujících různé periferie. Nebo
připnuté na notebook poslouží
jako odkladiště pro sluchátka. ■
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NASTOUPÍ DO SLUŽEB RUSKÝCH VOJSK
VZDUCHOLODĚ?
K ambiciózním plánům na modernizaci ruské armády patří i pozoruhodný projekt velkých transport-

ních vzducholodí, určených pro
různé armádní operace, které vyvíjí
společnost Augur RosAeroSystems.

Podle tradičně strohých informací
ruského ministerstva obrany, by
tyto stroje měly být vzducholoděmi
s hybridní koncepcí kombinující
výhody a technologie letadel, vrtulníků, vznášedel a vzducholodí. Mají
disponovat nejmodernější výpočetní
technikou a budou vybaveny super
pevným pláštěm i novým typem vyvažovacího systému. K jejich hlavním
výhodám patří kolmý vzlet a přistání
i z neupravených ploch a z vodní hladiny, možnost celoročního provozu
bez hangáru, a to prakticky v jakýchkoli klimatických zónách (vzducholodě
budou moci operovat např. i v -40 °
mrazech), velký akční rádius a vysoká
bezpečnost.

Počítá se se dvěma různými typy těchto
vzdušných korábů: Větší a těžší verze
Atlant-100, o délce 130 m by měla mít
nosnost až 60 t nákladu nebo umožnit vzít na palubu 200 vojáků, které by
mohla dopravovat na vzdálenost až
2000 km (bez zátěže uvádí výrobce
dolet až 6000 km) a dosahovat rychlostí140 km.h-1. Menší a rychlejší Atlant-30 by pojala sice jen 16 t nákladu,
ale mohla by létat rychlosti až 170 km.h-1.
Zatímco s těžšími vzducholoděmi se
počítá pro transport vojenského materiálu a zásobování, např. odloučených
jednotek v Arktidě, menší typ by se
měl uplatnit hlavně pro průzkumné
lety a hlídkování (např. ochrana hranic
před pašováním atd.). ■

Hlášení „obsazeno“ či „moment,
prosím“ se může v případě
nadstandardní výbavy WC také pěkně
protáhnout…

Komu by se zdál basketbal v koupelně
či na toaletě poněkud divokou záležitostí, má možnost zvolit něco serióznějšího – třeba golf. I ten lze na WC
– samozřejmě v trochu modifikované
podobě připomínající spíše minigolf
– trénovat.
A do třetice všeho je tu i šance pro
rybáře: sada Potty fisher – v tomto případě jde o průhlednou nádržku s vodou a plastovými rybkami, které se během posezení na toaletě můžete snažit
„ulovit” pomocí krátkého rybářského
proutku s magnetickou příchytkou. ■

NECHYBÍ NĚCO VAŠEMU WC?
Netrávíte na záchodě čas zbytečně?
Intimní chvíle tělesné úlevy lze koneckonců využít i k dalším aktivitám, řekli
si nepochybně hledači nových marketingových příležitostí a vymysleli
několik věcí, které umožňují věnovat
se při této příležitosti třeba svým oblíbeným sportům. I když Česko není
úplně země zaslíbená zcela basketbalu, tak jako USA, odkud tento nápad
zjevně přišel, možná že ale i tady najde pár příznivců. Basketbalová sada

na záchod umožňuje vyznavačům
tohoto sportu trénovat i na místech,
vyhrazených původně zcela jiným
účelům. Stačí v podstatě jen málo:
koš k přichycení na zeď, podložka imitující podlahu basketbalového hřiště
a basketbalový míč z měkkého plastu
ve zmenšené formě. Ty jsou v sadě
dokonce hned tři a k tomu je přibalen
i válcový zásobník na ně s příchytkami
na stěnu, aby je měl záchodový šampion pěkně při ruce.

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA
Po letním oddychovém čtení a návratech ze zasloužených a někdy i vyčerpávajících dovolených jsme připravili ve spolupráci s nakladatelstvím
Grada dva dokumenty, které by mohly vnést světlo do válečné tématiky.
V první knize je do detailu rozpitvaná legenda jménem Panther a její
srovnání s jinými tehdejšími souputníky. Ve druhé knize – autobiografii –
odkrývá autor realitu sniperského života proti tálibánským bojovníkům.

Panther
Německá snaha
o dosažení převahy na bojišti

Green Michael a Gladys
Pokud vás fascinuje jedna z legend německých tankových vojsk a jeden z nejlepších tanků druhé světové války, a nestojíte o stokrát přemílaná všeobecná
fakta, sáhněte po této knize. Zachází až
do extrémních detailů a bez přehánění
se dozvíte o tomto více než důstojném
protějšku ruského tanku T-34/85 to, co
v jiných publikacích nenajdete. Technické detaily od samotných počátků vývoje tohoto stroje jdou do hloubky a na-

bízejí zasvěcená porovnávání s jinými
tanky té doby. Stejně tak tu nechybí,
podobně jako tomu bylo v knize o tanku
Tiger, informačně bohaté komentáře
současníků. Obrazový doprovod nemá
chybu a barevné fotografie jsou přímo
excelentní. / 288 stran, 499 Kč

Stroj na smrt
Skutečný příběh snipera
s 33 potvrzenými zásahy

Irving Nicholas, Brozek Gary
Nicholas Irving, jeden z nejlepších amerických sniperů s 33 potvrzenými zásahy,
si svou přezdívku Stroj na smrt právem
získal během nasazení v Afghánistánu,
kde se jeho akce staly legendární.
Během tříapůlměsíčního nasazení se
účastnil více než stovek speciálních
operací, především v provincii Hilmand.
Spolu se svým pozorovatelem měli za
úkol mimo jiné zneškodnění vyso-

kých cílů z řad tálibánských bojovníků.
Ve své syrové autobiografii líčí krutou
realitu války a nechává nahlédnout
hluboko do života za nepřátelskou
linií. / 320 stran, 349 Kč

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.
září 2015
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Úspěchy německých mopedů

Zázračné lepidlo

Jak uvádí časopis Kraftfahrzeug-Technik, přinesla
výstava motorových vozidel v Lipsku nové úspěchy východoněmeckému průmyslu. Velký zájem
vzbudily skútr Simson KR-50 a moped Simson
SR-II. Svědčí o tom nové objednávky z Finska, NSR,
Holandska, Polska a také z USA. ■

Dobře víme, jak je obtížné slepit některé druhy
materiálů, např. zlomené hokejové hole, lyže či
rybářské pruty. Nové lepidlo zvané „tekutá ocel“,
které je dalším členem skupiny syntetických lepidel
na bázi epoxydových pryskyřic, dokáže pevně spojit
dřevo s betonem, železo s cihlami a kamenem, sklo
s ocelí, pryž s keramikou apod.
Při zkouškách nanesli výzkumníci na boční plochu
židle nové lepidlo v podobě sirupovité plastické
hmoty a židli přitiskli asi na půl minuty vysoko na
neomítnutou cihlovou zeď. Po několika hodinách
posadili na přilepenou židli spolupracovnici vážící
45 kg a lepený spoj vydržel bez problémů tuto
zatěžkávací zkoušku. Po ukončení pokusu měli tři
muži co dělat, aby židli odtrhli ode zdi. Povedlo se
jim to tak, že s židlí se oddělila i část zdiva.
Lepidlo je vhodné i pro motoristy, lze s ním slepit
prasklý chladič, prorezavělé blatníky či dokonce
opravit prasklý blok motoru. Koeficient roztaživosti
lepidla lze v určitém stupni přizpůsobit koeficientu
roztaživosti lepeného materiálu příměsí různých
plnidel, nejčastěji hliníkového nebo železného
prachu, což působí příznivě na pevnost spoje. ■

Nezamrzající vodní cesta
V Kanadě použili nové metody při osvobozování
vodních cest na řekách od ledu. Jak je známo,
zamrzávají kanadské vodní toky až na osm měsíců do roka a novou metodou se podstatně
rozšířila jejich síť i v zimních měsících. Do řek
ponořují polyetylenové perforované hadice,
kterými probublává do vody nahřátý vzduch
a udržuje vodu na teplotě 4 °C. ■

Savana – Den plavby
Dne 22. května 1819 přeplul poprvé Atlantický
oceán americký parník Savana. Tento den je v USA
pojmenován jako Den plavby. Toto datum je významné také pro rok 1958, jelikož se začala stavět
nákladní-osobní americká loď na atomový pohon.
Podle zpráv ze sovětského tisku je loď dlouhá 181 m
a široká 23,8 m. Výkon atomových reaktorů je 20 000
k. Posádku tvoří 130 mužů a do kabin se vejde 60
cestujících. Loď pojme 9340 tun nákladu a bude
mít rychlost 20,5 uzlu.
Atomový reaktor má vnitřní průměr 2,5 m a výšku
7,88 m. Jeho plášť je zhotoven z uhlíkové oceli
a obalen nerezavějící ocelí. Celý reaktor je ponořen
do nádoby z oceli a olova, ve které je chladící voda.
Aktivní zóna obsahuje 7 tun kysličníku uraničitého
(UO2), který je obohacen 4 % uranu 235. Když reaktor nepracuje, pohání loď dva dieselgenerátory,
každý s výkonem 750 kW. Podle přání prezidenta
USA byla pojmenována po parníku Savana. ■

Laplandské hvězdy
Jde o hvězdicové safíry a rubíny, které objevil
v tundře severního Finska americký geolog Leiksaid. Jejich užití má být výhradně pro průmyslové
účely a svůj název dostaly podle místa, kde byly
nalezeny. ■

Pomůcka, která se osvědčila
Číslování domů bylo poprvé zavedeno v Anglii
v 18. století ve snaze ulehčit poštovní službě doručování dopisů. ■
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Chlazení vodíkem
Nový, zdokonalený systém chlazení rotorů turbín byl vypracován v SSSR. Vzhledem k minulým
pokusům byl tlak vodíku zvětšen na trojnásobek.
Proto mohla být vyrobena v Leningradském
závodě na výrobu turbín turbína o výkonu
200 000 kW, která je svým výkonem první na
světě. Podle slov odborníků leningradského
závodu dovolí nové speciální slitiny vyrábět
turbíny postupně až o výkonu 500 000 kW. ■

Světová novinka EX60
Protože jsme v době plastických hmot, pronikly
tyto nové materiály, navzdory všem konzervativním názorům, i do hodinářského průmyslu
a zaujímají místo starých klasických kovových
materiálů. Např. nová konstrukce budíku EX60
přinesla národnímu podniku Chronotechna
úsporu osmi výrobně náročných součástí, několik set kilo oceli a barevných kovů a půl miliónů
korun ročně.
Plastické hmoty nemohly mít neúspěch. Vždyť si
své dobré vlastnosti ověřily na silonových, nylonových a perlonových vláknech, osvědčily se již jako
strojní součásti v podobě ozubených kol, matic,
ložisek i těsnění a v lékařství dokonce nahradily
kosti a jiné orgány.
Případ s budíčkem z nových hmot se udál právě
před rokem (1959-pozn. red.). Tehdy si v národním podniku Chronotechna ve Šternberku
dali úkol vyrobit budíček moderního tvaru, na
kterém chtěli dokázat mnohostranné možnosti
plastických hmot. Práce byla úspěšná a budíček
EX60 je československým patentem a světovou
novinkou v hodinářském průmyslu. Co je na něm
zvláštního? Celý jeho obal je jen ze dvou částí.
Oba díly obalu, natahovací klíče, točítka i sklo
jsou z pružné, netříštivé nové hmoty a lze je
vyrábět v různých pastelových barvách. Strojek
je uchycen v přední části obalu na zvláštních
pérových náliscích, které jsou svou konstrukční
koncepcí originalitou. Některá ozubená kola
budou vyrobena ze čtyřikrát lehčího, ale pevnostně stejně hodnotného kaleného duralu než
dosavadní mosaz. Budíček má líbivý tvar a váží
pouze 267 g. O výrobek je velký zájem v zahraničí. Československý hodinářský průmysl získal
další světové prvenství v technické úrovni svých
výrobků. ■

/

září 2015

retro – relax
Ultrazvuk svařuje

Užitečný mravenčí jed

Skupina vědců dvou moskevských vyšších učilišť,
vedená kandidátem technických věd A.V.Mordvincevem, rozřešila po dvou letech použití ultrazvukových vln při svařování. Jde o způsob, který dovoluje
úspěšně svařovat kovy i plastické hmoty. Svařuje se
buď bodově, nebo častěji nepřetržitým hladkým
svarem. Ultrazvukové svařování spotřebuje daleko
méně elektrické energie než svařování kontaktní.
Důležité je to, že svařované součásti není třeba předem očisťovat od vrstvy kysličníku. Můžeme svařovat
součásti, které jsou tenké jenom jeden milimetr.
Hlavní částí sovětského ultrazvukového aparátu je
tzv. magnetostrikátor, který přeměňuje kmity o vysoké frekvenci na mechanické. Magnetostrikce spočívá ve změně délkových rozměrů feromagnetických
látek vyvolanou magnetickým polem. To znamená,
že když složíme do cívky, kterou protéká vysokofrekvenční střídavý proud, feromagnetický materiál, začne se natahovat a zkracovat. U sovětského aparátu
je tomu naopak; ve feromagnetickém válci jsou
uloženy vysokofrekvenční cívky. Válec pak pojíždí
po svařovaných součástech. Sám pochod svařování
se dělí na etapy. V prvé etapě se styčné svařované
plochy očišťují mechanickými ultrazvukovými kmity,
v druhé nastává disociace molekul jednoho kovu

V roce 1930 se malincí jihoafričtí mravenci dostali
nákladními loděmi do Itálie a tam se rychle rozšířili
a rozmnožili. Pak začali požírat velké mravence, kteří
žijí v hojném počtu v Itálii. V průběhu let se problémem mimo jiné zabýval universitní profesor Mario
Pavan a zjistil, že mravenci-přistěhovalci obsahují
jed – sekret, který se mu podařilo úspěšně izolovat
a krystalickou látku pak nazval iridomirmecinem.
Ta usmrcuje tyfové, tuberkulózní, cholerové a jiné
bacily. Chemici si dali otázku, zda by se tento jed
mohl vyrábět synteticky pro potřeby léčení lidí.
Podle nejnovějších zpráv se to podařili chemikům
z bonnské univerzity v NSR. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Svary z ultrazvukového svařovacího aparátu UZSM
vynikají vysokou pevností – při zkouškách na
pevnost v tahu se často stávalo, že se materiál přetrhl
na jiném místě, ale svar zůstal celý

Co nevíte o Eiffelovce

do druhého. Třetí etapa je provázená krystalizací
obou kovů. Vědci se prezentovali aparáty na bodové
a švové svařování ultrazvukem. Laboratorní zkoušky
ukázaly, že stejně úspěšně jako svařovat kovy lze
spojovat plastické a vysokopolymerizační látky. ■

Když se stavěla v roce 1889, byla smontována
z 12 000 ocelových dílů. K tomu bylo třeba dva
a půl miliónů nýtů. Nedávno byly na její špičku
namontovány antény pro přenos barevného
televizního obrazu. Akcionáři Společnosti Eiffelovy věže vybrali za rok 1958 od návštěvníků
400 miliónů franků. ■

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
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
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.
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Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 8/2015:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jindřich Táborský, Písek
Ivan Juriga, Tábor
Simona Prchalová, Praha
září 2015
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veletrhy s výstavy – soutěž
14.–18. 9. Brno, ČR: MSV Brno 2015
– mezinárodní strojírenský veletrh. Pořádá/info: Veletrhy Brno, Jiří Erlebach,
tel.: +420 541 152 836, fax: +420 541
153 044, jerlebach@bvv.cz, www.bvv.cz
15.–19. 9. Praha, PVA Holešovice: FOR
ARCH – stavební veletrh, FOR THERM
– veletrh vytápění, FOR WASTE &
WATER – veletrh recyklace, odpady
a ekologie, FOR WOOD – veletrh dřevostaveb a využití dřeva . Pořádá/info:
ABF, tel.: e-mail: info@abf.cz, www.abf.cz
15.–27. 9. Frankfurt, Německo: IAA CARS
2015 – mezinárodní autosalon Frankfurt.
Pořádá/info: VDA (Verband der Automo-

bilindustrie e.V.), tel.: +49 (0) 69 97 507 0,
fax: +49 (69) 97 507 261, e-mail: email@
iaa.de, www.iaa.de, www.vda.de
22.–24. 9. Stuttgart, Německo: HYBRID
EXPO – veletrh hybridních technologií. Pořádá/info: Reed Exhibitions
Deutschland GmbH, tel.: +49 211 901
91-0, fax: +49 211 901-91-123, e-mail:
info@reedexpo.de, www.reedexpo.de
22.–25. 9. Dusseldorf, Německo:
EUROMOLD – veletrh výroby forem
a nástrojů, Pořádá/info: DEMAT GmbH
/ Euromold, tel.: +49 (0) 069 27 40 03 –
0, fax: +49 (0) 069 27 40 03 – 40, info@
demat.com, euromold2015.com/en/

29. 9.–1. 10. Linec, Rakousko:
SCHWEISSEN – veletrh svařování,
spojování, dělení, testování, povrchové
úpravy a ochrany. Pořádá/info: Reed
Messe Wien GmbH, tel.: +43 1 727 20-0,
fax: +43 1 727 20-4709, e-mail: info@
messe.at, www.messe.at
5.–10. 10. Milán, Itálie: EMO
MILANO 2015 – mezinárodní veletrh obrábění a nástrojů. Pořádá/
/info: UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, tel.+39 0226 255 860/.861, fax
+39 0226 255 882, e-mail: info@emo-milan.com, www.emo-milano.com/
en/home/

V příštím čísle
připravujeme:
■ Nástroje pro obrábění
speciálních materiálů
■ Energie, řešení úspor
■ Tribotechnika, maziva

Měsíčník pro technické obory, vědu,
výzkum, strojírenství, plastikářský a automobilový průmysl, IT a technické
školství
Ročník 6, číslo 9/2015

Zahraniční veletrhy, kde mohou firmy
využít výhod společné české účasti
Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání nových obchodních kontaktů. Navíc přidanou hodnotou prezentace s CzechTrade je možnost
využití služeb jeho zahraničních zástupců, kteří poskytují vystavovatelům
standardní i individuální služby před akcí, během konání veletrhu a také po
něm. Firma ušetří čas a využije jedinečných znalostí zahraničních kanceláří.
15.–17. 3. 2016, Petrohrad, Rusko:
Technický veletrh 2016 je největším mezinárodním strojírenským veletrhem v nejrychleji se rozvíjejícím
průmyslovém regionu Ruska. Navíc
kovoobrábění patří dlouhodobě
k jednomu z nejperspektivnějších
odvětví. Společná prezentace na
veletrhu navazuje na již tradičně
úspěšné účasti českých firem v letech 2008-2015. Zahraniční kancelář
CzechTrade řadí prezentaci českých
firem na Technickém veletrhu mezi
své prioritní akce roku 2016.

17.–19. 3. 2016, Parma, Itálie:
MECSPE 2016 je styčným bodem
mezi výrobními technologiemi
a průmyslovými dodávkami díky
synergii 9 specializovaných salonů.
V loňském roce veletrh navštívilo na
33 000 návštěvníků a představilo se
více než 1200 vystavovatelů. Italské
strojírenství zaznamenává oživení
a pozitivní atmosféru. 94,5 % strojírenských podniků je spokojeno
s vývojem jejich podnikání a téměř
polovina podniků předpokládá další
růst sektoru.

4.–8. 4. 2016, Düsseldorf, Německo:
TUBE 2016 je mezinárodně nejvýznamnější akcí v oblasti výroby
trubek, rour a potrubních systémů.
Veletrh pokrývá výrobu a zpracování
trubek a potrubních systémů od materiálů přes výrobní stroje, systémy,
měřicí, regulační a testovací techniku,
profily až po služby a obchod.
Hlasujte o veletrzích se společnou účastí v roce 2016
Firmám nabízíme jedinečnou
příležitost podílet se na seznamu
podporovaných veletrhů v příštím roce. Vstupte do elektronického dotazníku na www.businessinfo.cz/veletrhy2016,
najděte své oborové zaměření,
a označte akce, na kterých byste
uvítali podporu CzechTrade.

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE

orné literatury v ČR a SR
ch titulů z 35 oborů
ení autoři
ákazníky
ovného a balného zdarma
dé internetové objednávce

www.
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.cz
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&
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Váš prodejce:
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V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé,
které odměníme věcnými cenami.
PRO ZÁŘIJOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Ivan Jerolín, Benešov; Otakar Procházka, Praha; Roman Pištěk, Havlíčkův Brod
Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu Grada – připravila společnost GRADA PUBLISHING, největší české nakladatelství 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 technických, vědních
a společenských oborů. Podrobnější informace o katalogové nabídce
nakladatelství najdete na www.grada.cz.
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