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Je tu podzim, škola volá! A občas i stíny minulosti…

Prázdniny skončily a do škol se kromě dětí vrátí i některé věci, které z tamních bufetů a automatů 
vypudila tzv. pamlsková vyhláška. Její inovovaná verze opět povoluje ve školách nabízet potraviny 
s vyšším obsahem cukru či tuku a soli. Třeba výrobky s vysokojakostní šunkou, doslazované džusy 
či mléčné nápoje, a dokonce i obložené bagety, které mohou být dochuceny hořčicí, kečupem či 
majonézou. 

Doba se prostě stále mění a s ní i pojetí (momentálně) „správného“ posuzování různých věcí. Je 
zajímavé sledovat tento vývoj v historickém kontextu, kdy se se stále větší frekvencí vyskytují tyto 
kurióznosti. Například Američany podporovaná arabská koalice, bojující v Jemenu proti šíitským 
povstalcům, měla tajné dohody s tamní odnoží Al-Káidy, považovanou za nejnebezpečnější část 
této organizace, proti níž USA oficiálně bojují. Stejně jako proti Talibánu, který pomáhaly kdysi 
v Afghanistánu samy budovat. Ovšem i někdejší spojenec se prostě občas vymkne kontrole, ale 
i jako nepřítel se může někdy hodit... 

Zatímco USA vedené jmenovcem slavného komiksového kačera (tím samozřejmě nemyslím, že 
některá z disneyovských postaviček by nesla jméno Trump) vyhlásily hospodářskou válku Íránu. 
Evropská Unie, ještě nedávno americký spojenec, se naopak rozhodla s touto zemí kamarádit. Chce 
nadále usilovat o spolupráci s Íránem a poskytne mu peníze, aby zvládl dopad amerických sankcí. 
Ovšem v praxi vše funguje trochu jinak a firmy se rozhodly, že by nebylo prozíravé Ameriku dráždit 
příliš, a riskovat splnění Trumpovy pohrůžky, že ty, které by dál obchodovaly s Íránem, nebudou 
moci obchodovat s USA a americkými podniky. Takže např. s British Airways či Air France už se 
do Teheránu nepodíváte (oficiálně zrušily tyto spoje, které čile využívaly firmy putující po uvolnění 
embarga dohadovat očekávaný lukrativní byznys kvůli obchodní „neživotaschopnosti”).

A neúprosným postupem času se často přihodí skutečně bizarní věci. Jednou z těch, která mě 
opravdu rozesmála je, že hollywoodská herečka, která má ústřední zásluhu na kampani #MeToo 
přiznala sex s dětskou hvězdou Jimmym Bennettem. S ním dnes 42letá Italka Asia Argento sdílela 
lože v roce 2013, z čehož si pořídili i pěkné selfíčko. Jenže na rozdíl od „prasáka“ Weinsteina byl tehdy 
klučík pod zákonem (tedy aspoň podle těch kalifornských), což by jí u soudu asi pěkně zavařilo. Dnes 
už možná ne tak moc, protože vzhledem k rostoucí kriminalitě mladistvých je tendence posouvat 
hranici plnoletosti níže – a tím i zodpovědnosti za to, co výlupkové, chránění statutem nezletilého 
provedou, na což často jistá část obyvatelstva hřeší, ale stejně… Takže aby si náhodou nepouštěl 
moc pusu na špacír, měla zaplatit Bennettovi 380 tis. dolarů (8,8 mil. Kč) za to, aby o tom pomlčel. 
Což by asi pro nic za nic jen tak nevysolila. Ale stejně se to proláklo a paní má zřejmě zaděláno 
na slušný problém. Že by boží mlýny přidaly na akceleraci?

Ještě na připomenutí: nechci v žádném případě ospravedlňovat Harweyho Weinsteina (i když 
bych mu to možná za tu slušnou řádku dobrých filmů, které s jeho přičiněním spatřily světlo světa, 
jako Matrix apod., možná i odpustil), ale chování filmových magnátů je prostě s tímto byznysem 
tak nějak propojené od nepaměti a všeobecně se o tom ví. Tedy i adeptky na hvězdnou slávu měly 
tušit, do čeho se na své cestě za hvězdnou kariérou pouštějí, a zda budou natolik silné, aby dokázaly 
chlípníky hned odkázat do patřičných mezí, nebo v obavě o roli jejich chování akceptují a počkají 
až si po letech do nich budou moci kopnout z bezpečné vzdálenosti. Ale mám za to, že jeden 
z výdobytků civilizovaného světa je právní systém obsahující princip tzv. presumpce neviny. Tedy: 
ne spektakulární obvinění a kampaně v médiích a na sociálních sítích, kde si může (až na výjimky 
stanovené zákonem) „pindat“ kdokoli cokoli, ale podejte řádnou žalobu, sneste nezvratné důkazy 
k soudu a na jejich základě čiňte spravedlnosti zadost dle platných zákonů. S rizikem, že vás dotyčný 
zažaluje za pomluvu a nactiutrhání a pomocí rovněž doložitelných skutečností (tedy i příslušných 
inkriminovaných výroků) vám učiní totéž. Tečka.

Dobrou zprávou myslím je i to, že dron objevil v amazonské džungli indiánský kmen, který zatím 
dokázal uniknout jakémukoli kontaktu s civilizací (tedy tou naší). A že tedy na Zemi dodnes existují 
lidé, kteří překvapivě dokážou žít bez mobilů a internetu a mají tak slušnou šanci ustát i pro nás 
nepochybně fatální globální výpadek elektřiny, protože o něčem takovém nemají ani tušení. Jen 
doufám, že marketingoví plánovači už neanalyzují tržní potenciál daných souřadnic GPS, aby jim 
tam poslali nabídkové katalogy, pár beden Coca Coly a prozkoumali možnost zřízení WiFi.

Jo, a ještě abych nezapomněl: bude – už po šedesáté (!) – MSV. A my tam budeme také. Takže 
kdybyste měli cestu do Brna, zastavte se za námi…

 Josef Vališka, šéfredaktor

www.kovosvit.cz

přijďte se  
na to podívat
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soupravy ČD Cargo buDou vozit 
lokomotivy bombarDier

Společnost Bombardier vyhrála 
soutěž na dodávku lokomotiv pro 
ČD Cargo a dodá jí až 50 moder-
ních, interoperabilních, vícesys-
témových lokomotiv nejnovější 
generace TRAXX MS3. 
První desítka lokomotiv pro ČD 
Cargo bude používána jak pro ná-
kladní, tak i pro osobní dopravu v ČR, 
na Slovensku, v Německu, Rakousku, 
Polsku a Maďarsku s možností roz-
šíření rozsahu flotily o Slovinsko 
a Chorvatsko. S touto novou zakáz-
kou si již zákazníci z ČR objednali 
54 lokomotiv TRAXX. „Díky tomuto 
úspěchu se otvírá vstup naší nové 

lokomotivní platformy na trh střední, 
východní a jihovýchodní Evropy“, 
uvedl Michael Fohrer, prezident 
společnosti Bombardier pro oblast 
střední a východní Evropy, Rusko, 
Izrael, CIS a Čínu.
TRAXX MS3 je jediná vícesystémová 
lokomotiva na trhu s funkcí Last 
mile, která umožňuje překonat ne-
elektrifikované traťové úseky např. 
v přístavech nebo v nákladních termi-
nálech. Dodávka pro ČD Cargo bude 
vybavena nejnovější verzí drážního 
komunikačního systému ETCS, Ba-
seline 3, která od začátku zajistí bez-
problémový provoz. ■

WNt se změNila Na Ceratizit

Po  srpnovém oznámení pro-
běhlo oficiální přejmenování 
společnosti WNT Česká repub-
lika s.r.o. na společnost CERATI-
ZIT Česká republika s.r.o. se 
zápisem do obchodního rejst-
říku. Přejmenování si vyžádalo 
nové postavení firmy na trhu 
v rámci skupiny CERATIZIT.
Nyní společnost CERATIZIT Česká re-
publika nabízí sortiment produktů 
a souhrn znalostí ve všech oblastech 
třískového obrábění. 
Pro zákazníky to zna-
mená, že jako výrobce 
vysoce kvalitních řez-
ných nástrojů je mů-
žou ještě lépe pod-
porovat ve výrobních 
procesech. Nově CERA-
TIZIT Česká republika 
zahrnuje kompetenční 
značky CUTTING SO-
LUTIONS BY CERATIZIT, 
KOMET, WNT a KLENK. 
Díky tomu spojuje vše-

zahrnující servisní koncept a může 
ještě lépe optimalizovat výrobní 
procesy svých zákazníků. 
Všechny dosavadní kontakty, tele-
fonní čísla i zákaznická čísla zůstávají 
beze změn, pouze u e-mailových kon-
taktů se adresy změní na: @ceratizit.
com. Samozřejmostí zůstává i nadále 
nabídka široké palety nástrojů pro 
třískové obrábění, 99% dostupnost 
nástrojů skladem i dodávka objed-
naného zboží během 24 hodin. ■

04_06_TM09.indd   4 14.09.18   14:00



novinky z domova a ze světa

5září 2018       /   

FIRMY A LIDÉ
Jmenování 
v Hyundai
Společnost Hyun- 
dai Motor jme-
novala počátkem 
srpna Donga Wooa 

Choie, bývalého senior viceprezi-
denta divize evropských provoz-
ních činností v Soulu, prezidentem 
a generálním ředitelem společ-
nosti Hyundai Motor Europe HQ. 
Jako nový prezident a generální 
ředitel ponese odpovědnost 
za evropské obchodní a výrobní 
jednotky. Po reorganizaci patří 
mezi jeho odpovědnosti mj. i vý-
robní závod Hyundai Motor Ma-
nufacturing Czech v Nošovicích.

Změna v IFS 
Společnost IFS 
oznámila personální 
změnu v rámci ma-
nagementu firmy. 
Od 1. srpna na-

stoupil Milan Tesař nově na pozici 
obchodního ředitele. Jeho hlavním 
úkolem je rozvoj nových obchod-
ních příležitostí a vedení obchod-
ního týmu v ČR a na Slovensku.

Konica 
Minolta 
posiluje 
Významnými posi-
lami české Konica 
Minolta se stávají 
dva noví mana-
žeři: Lukáš Hanžl 
a Petr Provazník. 
Lukáš Hanžl, který 
přichází ze společ-
nosti Capgemini, 

povede nově vzniklé oddělení IT 
S Sales. Druhé vzniklé oddělení ITS 
Delivery bude mít na starosti Petr 
Provazník, který přichází ze společ-
nosti IBM. Cílem nových oddělení, 
která vznikla v reakci na výrazné 
zvýšení poptávky po IT službách, 
bude prodej a dodávka IT služeb. 

Design 
v MMC nově
Do společnosti 
Mitsubishi Mo-
tors Corporation 
(MMC) nastupuje 

v říjnu designér Alessandro Damb-
rosia na pozici výkonného ředitele 
pro pokročilý design. Bude mít 
na starosti týmy ve třech návrhář- ▲ ▲

ČSH STARTUJE PRŮMYSLOVÉ AKVIZICE

Zhruba rok fungující skupina 
Český strojírenský holding (ČSH) 
sdružující 11 českých investorů, 
koupila 90% podíl v děčínské 
firmě Karned Tools vyrábějící 
frézy, brousicí nože či vrtáky 
k obrábění kovu a dřeva. 
Hodnota transakce podle zástupců 
holdingu přesahuje výši obratu 
firmy, která činí kolem 150 mil. Kč. 
„Máme velmi dobrou představu, 

kam firmu dál rozvíjet,“ uvedl gene-
rální ředitel holdingu Jiří Polman pro 
server Euro.cz s tím, že ČSH má nyní 
vlastní kapitál 165 mil. Kč, který hodlá 
dále navyšovat. Holding má rozpra-
cované další dvě akvizice a do dvou 
až tří let plánuje vložit do českého 
strojírenství zhruba miliardu korun.
Mezi investory ČSH patří mj. i dlou-
holetí partneři poradenské firmy 
KPMG František Dostálek, Jan Žůrek 

nebo Tomáš Korostenský, který 
působí ve fotovoltaice, či expert 
v oblasti automatizace a robotiky 
profesor Vladimír Mařík, které podle 
Jiřího Polmana spojuje přesvědčení, 
že české strojírenství je perspektivní 
obor a vyplatí se do něho investo-
vat. Holding je otevřený i dalším 
partnerům, mezi nimiž mohou 
být i majitelé nakupovaných fi-
rem. „České strojírenství je v celo-
světovém srovnání stále na skvělé 
úrovni. Má rozvojový potenciál, do-
káže vyrábět a prodávat produkty 
s vysokou přidanou hodnotou, umí 
využít lokální know-how a může 
podporovat český výzkum a vývoj. 
V příštích letech, kdy se budou 
ztrácet méně kvalifikované pracovní 
příležitosti, vidíme v přesném 
strojírenství jednu z budoucností 
české ekonomiky,“ komentuje smysl 
ČSH Jiří Polman. ■

EVROPSKÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM JE TÉMĚŘ 
KOMPLETNÍ

Z kosmodromu ve francouzské 
Guyaně vynesla koncem července 
raketa Ariane 5 úspěšně čtyři 
nové satelity navigačního sys-
tému Galileo, který má snížit zá-
vislost Evropy na americkém sys-
tému GPS. 
Galileo měl dosud na orbitu síť 22 
družic z celkově plánovaných 30 
a nyní se tak přiblížil k celosvěto-
vému pokrytí. Evropský navigační 
systém, jenž začal poskytovat první 
služby koncem roku 2016, má nyní 
ve vesmíru funkčních 14 satelitů 
z 26 vynesených – poslední čtveřice 
bude podrobena testům a do pro-
vozu by mohla být zařazena v únoru 
příštího roku. K úplnému globálnímu 

pokrytí Galileo potřebuje minimálně 
24 družic. Start dalších je plánován 
na rok 2020. Problémy jsou zatím 
se dvěma satelity, které byly vyne-
seny v lednu, ale dostaly se na ne-
správnou oběžnou dráhu – podle 
Evropské kosmické agentury (ESA) 
podstupují testy a jsou zatím mimo 
provoz.
K hlavním výhodám 
Galilea patří vysoká 
přesnost (odchylka 
nečiní několik me-
trů, jako u konku-
renčních systémů, 
ale pohybuje se 
v řádu desítek cen-
timetrů) a dostup-

nost navigace i v místech, kde do-
sud GPS nefungovalo. Galileo navíc 
nabízí zpětný komunikační kanál, 
takže navigační zařízení podporu-
jící tento systém budou schopna 
signál nejen přijímat, ale i vysílat, 
což umožní např. služby jako e-call 
apod. Záchranáři tak budou moci 
odeslat přes družice svoji přesnou 
polohu a další údaje, i pokud ne-
bude dostupná běžná komunikační 
infrastruktura. ■

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ UŽ MÁ SVÉHO VÝHERCE!

K datu 12. září 2018 bylo uzavřeno první kolo předplatitelské soutěže o elektrický vyžínač CG30SC 
firmy Hitachi – resp. HiKOKI, jak zní od října letošního roku nový název firmy a také správná 
odpověď na soutěžní otázku. 
Z došlých správných odpovědí se štěstí usmálo na pana Vladimíra Jiřičku ze Dvora Králové, který se 
tak stává novým majitelem elektrického strunového vyžínače této značky. Blahopřejeme, a výherce 
budeme písemně informovat.
Předplatitelé TechMagazínu (dosavadní i noví) však mohou získat další zajímavé ceny i v následujících 
soutěžních kolech. Od říjnového vydání začne druhé kolo o elektrickou ruční pilu Hitachi. 
Stačí, když budete pozorně sledovat pravidla, správně odpovíte na soutěžní otázku vyhlášenou 
v TechMagazínu č.10 a pak už snad jen mít trochu štěstí při losování z došlých správných odpovědí...

Redakce
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ských studiích – v japonském Okazaki 
a Tokiu, a v německém Frankfurtu. 
Alessandro Dambrosio přijde z postu 
vedoucího návrhářského studia Audi 
Concept Design v Mnichově. Předtím 
pracoval pro značky Maserati, Alfa Ro
meo či Fiat.

Šéfem hned 
dvou firem
Společnosti Mega
dyne a Ammeraal 
Beltech jmenovaly do 
vedení obou subjektů 

nového generálního ředitele. Stal se 
jím Stijn Vriends, holandský státní pří
slušník, který svou kariéru zahájil jako 
operační manažer v Koninklijke Hoo
govens, ale během posledních 15 let 
pracuje v Itálii. Do Megadyne přichází 
ze společnosti Faster, kde působil na 
pozici generálního ředitele.

Součková  
ředitelkou SAP
Společnost SAP jme
novala na pozici ge
nerální ředitelky české 
obchodní pobočky 

v Praze Hanu Součkovou, která do té 
doby zastávala ve firmě lokální i regio
nální manažerské pozice. Ve funkci 
nahrazuje prozatímního ředitele 
Klause Sickingera, který na pozici 
dočasně nastoupil po odchodu Ro
mana Knapa. 

Změna 
ve Škoda Auto
Od 1. června je ve spo
lečnosti Škoda Auto 
za vedení Komunikace 
produktu a techniky 

a za Komunikaci motosportu zodpo
vědný Hermann Prax. Dosud pracoval 
v Komunikaci koncernu Volkswagen 
ve Wolfsburgu. V nové pozici bude 
přímo podřízen Jensi Katemannovi, 
vedoucímu oddělení Komunikace 
společnosti Škoda Auto.

VHM povede 
Kurucz
Novým generálním 
ředitelem společnosti 
Vítkovice Heavy Ma
chinery  byl začátkem 

června jmenován Daniel Kurucz, který 
předtím řídil divizi švédské společ
nosti Sandvik. Pro řízení VHM byl vy
brán investorem, společností SPV VTK 
podnikatele Jaroslava Strnada jako 
krizový manažer, který má obnovit 
důvěru zákazníků ve značku VHM. ■

Svět vyrazil do boje S plaStovým 
zamořením oceánů

V září zahájil provoz systém The 
Ocean Cleanup – dosud nejroz-
sáhlejší a nejpokročilejší projekt 
určený k omezení a likvidaci za-
moření oceánu plastovým odpa-
dem. Měl by pomoci s likvidací 
tzv. Velké pacifické odpadkové 
skvrny. 
Tak je označována oblast u západního 
pobřeží USA mezi Kalifornií a Havaj
skými ostrovy o rozloze 6 mil. km2 
pokrytá plastovým odpadem plo
voucím na hladině, jehož hmotnost 
je odhadována na 80 000 tun, který 
tam zanesly a nashromáždily mořské 
proudy. Projekt, který navrhl čtyřia
dvacetiletý Nizozemec, představuje 
relativně jednoduchý způsob, jakým 
se dá odpad z moří odstranit, a má 
reálnou šanci značně zredukovat za
moření. Odpad bude shromažďovat 

600metrová plovoucí hráz, kterou bu
dou pohánět mořské proudy, vlny 
a také větrná energie. Veškerá zařízení 
umístěná na hrázi, vyžadující pro svůj 
provoz elektřinu (např. signalizační 
světla nebo komunikační a navigační 
systém), budou napájena pouze ze 
solárních panelů. První z celkového 
počtu 60 autonomních plovoucích 
jednotek bude do Pacifického oceánu 
vypuštěna již začátkem září. Poté, co 

budou všechny jednotky v provozu, 
mohou podle odhadů tvůrce projektu 
do 5 let zredukovat velikost velké pa
cifické odpadkové skvrny na polovinu. 
Ačkoli se někteří odborníci k projektu 
staví kriticky, že systém nebude za
chytávat odpad ve větších hloubkách 
a s odpadem plovoucím u hladiny 
bude zachytávat i plankton a drobné 
živočichy pohybující se rovněž díky 
energii mořských proudů, závěry vě
deckých studií zpracovaných pro tuto 
technologii konstatují, že celkový vliv 
projektu na přírodní ekosystémy bude 
jednoznačně pozitivní. ■

Foto: theoceancleanup.com

Hyperloop cHyStá teStovací centra 
v evropě 

Virgin Hyperloop One britského 
miliardáře Richarda Bransona 
už v testovacím tunelu v Ne-
vadě dosáhl rychlosti kapsle 
téměř 310 km/h. Nyní připra-
vuje vybudování dalšího testo-
vacího zařízení pro svůj futuri-

stický systém, tentokráte ve   
Španělsku.
Zástupci společnosti se na projektu 
dohodli s národní správou železniční 
infrastruktury ADIF a firma nedávno 
podepsala se španělskou vládou 
dohodu o zřízení testovacího cen

tra hyperloopu. Mělo by vzniknout 
u obce Bobadilla poblíž Malagy, k je
jímž součastným zhruba 50 obyva
telům má během dvou let přibýt až  
250 expertů, kteří zde budou testo
vat a vyvíjet hyperloop. Do roku 2020 
tam má díky investici až 500 mil. do
larů vyrůst komplex o rozloze cca 
19 tisíc m2, zaměřený především 
na testování bezpečnosti systému. 
Ve Francii chce zase kanadská společ
nost Transpod postavit testovací dráhu 
u Bordeaux a snaží se získat podporu 
pro rozvoj vysokorychlostní dopravy 
(zejména pro spojení PařížToulouse, 
PařížFrankfurt) s odkazem na loňskou 
studii OME (Initial Order of Magnitude 
Estimate) uvádějící, že náklady na vy
budování hyperloopového systému 
TransPod by měly být o 30 % nižší než 
na konvenční vysokorychlostní tratě, 
k jejichž průkopníkům Francie patří. ■

USa Se obávají náSkokU Číny  
v 5G SítícH

Podle studie poradenské společ-
nosti Deloitte se lídrem 5G sítí 
stává Čína, která předběhla USA, 
jež za ní výrazně zaostávají 
v  budování komunikačních 
bezdrátových sítí nové generace. 
Dokonce hrozí, že se jim Čínu ani 
nepodaří dohnat.
V současné době má podle studie 
Čína proti USA zhruba desetkrát více 
vysílačů, které sítě 5G podporují, 

přičemž jen za tři měsíce jich během 
roku 2017 navíc v Číně vzniklo více 
než v USA za tři roky. Čína do této 
oblasti od roku 2015 investovala 
podle studie o 24 mld. dolarů (asi 
533 mld. Kč) více než USA a za 
tu dobu vybudovala asi 350 000 
vysílačů, zatímco Spojené státy jen 
zhruba 30 000. 
Sítě 5G jsou kromě výhod pro spo
třebitele (např. rychleji stahovat filmy, 

streamovat videa nebo používat ap
likace s virtuální realitou) i nezbytné 
pro budování pokročilých systémů 
– tato technologie umožní propojit 
infrastrukturu ve městech, včetně 
samořízených automobilů. Podle 
prognózy společnosti IHS Markit 
dosáhne v roce 2035 přínos sítí 5G 
pro globální ekonomiku hodnoty 
12,3 biliónu dolarů a první státy, 
které si novou generaci bezdrá
tových komunikací osvojí, budou 
ve výhodě, protože sítě 5G přinášejí 
„éru nevyužitého ekonomického 
potenciálu“, uvádí se ve zprávě. ■
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Kovozpracovatelé se chystají  
na hlavní událost sezóny

EuroBLECH, který letos zažije svůj již 25. ročník, je největší světo-
vou výstavou pro průmysl zpracování plechu, která s vystavovateli  
v 15 různých technologických odvětvích pokrývá celý technologický 
řetězec tohoto kovozpracujícího oboru. 

Tato prestižní akce funguje jako ba-
rometr zachycující nejnovější tech-
nologické trendy. Návštěvníky i vy-
stavovatele láká nejen z řad menších 
a středních firem, ale i z velkých pod-
niků, které chtějí investovat do nových 
výrobních zařízení a různých řešení 
v oblasti obrábění plechů. Vystavova-
telé si pochvalují řadu nových obchod-
ních kontaktů a na letošní ročník se 
tak už nyní chystají opět minimálně tři 
čtvrtiny všech vystavovatelů toho před-
cházejícího, který se konal v roce 2016. 
Podle statistik organizátorů, společnosti 
Mack Brooks Exhibitions, se jej zúčast-
nilo 1505 firem ze 41 zemí, které před-
stavily své produkty a služby více než 
60 tisícům návštěvníků ze 102 zemí. 
Tento předchozí ročník zaznamenal 
výrazný 30% nárůst návštěvníků z Asie, 
ale i 11% nárůst návštěvníků ze zemí 
mimo EU. Kromě domácího Německa, 
odkud se logicky rekrutovala podstatná 
část vystavovatelů, však pocházela vět-
šina z nich (54 %) ze zahraničí.  
A s přinejmenším obdobnou odezvou 
mohou podle dosavadního vývoje 

počítat organizátoři i letos: Už půl 
roku před zahájením výstavy si pro-
stor pro své expozice zarezervovalo 
přibližně 1400 vystavovatelů, kteří 
obsadili téměř celý výstavní prostor 
z předchozího ročníku.
Jedním z hlavních témat EuroBLECH 
2016 byl celkový trend digitalizace 
a automatizace výrobních procesů 
a toto téma, které můžeme nyní sle-
dovat napříč celým průmyslovým 
spektrem, se promítá i do letošního 
ročníku výstavy. 
EuroBLECH 2018 proto také již potřetí 
ocení 5 podniků v pěti kategoriích 
v online soutěži „Krok do digitální rea- 
lity“. K účasti v ní vyzývají pořadatelé 
význačné organizace a firmy v oboru 
zpracování plechu, které se mohou 
přihlásit na adrese https://www.eu-
roblech.com/2018/english/awards/. 
Uznává se nejlepší praxe, inovace, 
excelence a vynikající výkonnost. Ví-
těze v každé kategorii budou vybírat 
profesionálové v průmyslu zpracování 
plechu prostřednictvím on-line hlaso-
vání, které bude zahájeno v září. ■

Organisers:

Step into 
the digital reality

•  Plechy, trubky, profi ly 

•  Manipulace

•  Tváření

•  Hotové výrobky, díly, 
sestavy

•  Oddělování, řezání

•  Spojování, svařování

•  Flexibilní zpracování plechu

•  Zpracování trubek/profi lů

•  Slitiny

•  Povrchová úprava

•  Nástroje, barviva

•  Systémy CAD/CAM/CIM / 
zpracování dat

www.euroblech.com

25. MEZINÁRODNÍ VELETRH 
ZPRACOVÁNÍ PLECHU

23. – 26. ŘÍJNA 2018 
HANNOVER, NĚMECKO

Pořádá: 
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Mazak na EuroBLECH přivEzE pět LasErovýCH 
CEntEr a dvě autoMatizační Linky

Společnost Yamazaki Mazak na veletrhu EuroBLECH 2018 ve své expozici D26 v hale 11 před-
vede pět nejmodernějších laserových center a dvě řešení v oblasti automatizace.

Zlatým hřebem pravděpodobně bude nová 6kW 
verze OPTIPLEX 3015 DDL (Direct Diode Laser). 
Stroj je vybavený řeznou hlavou multi-control, 
novým CNC PreviewG a nejrůznějšími druhy in-
teligentních funkcí, které poskytují 15procentní 
nárůst produktivity, díky vysoce rychlostnímu 
strojnímu obrábění.

Podélně umístěný bude nový 3D FABRI GEAR DDL, 
Direct Diode Laser varianta velmi populárního ma-
zackého trubkového laserového obráběcího centra.
Na stánku budou k vidění též 10kW a 8kW verze 
laseru OPTIPLEX FIBER III, 8kW varianta pak ve spo-
jení s automatickým zakladačem Mazak Smart Cell.
Poslední stroj na stánku Mazak bude 6kW OPTI-
PLEX NEXUS 3015 FIBER, vybavený automatizací 
Fasani CST. ■
Pro vice informací o mazacké nabídce laserových 
obráběcích center, prosím, navštivte: 
https://www.mazakeu.com.

EuroBLECH přitaHujE spECiaListy z oBoru

Podobně jako další specializované akce je i veletrh EuroBLECH pro výrobce z oboru příležitostí 
představit aktuální produktové novinky a inovace, nová řešení a postupy. 

Například firma Profilmetal na veletrhu představí 
jako standardní stroj inovativní systém Profiling 
System 4.1. Jde o zcela nové modulární zařízení 
formování profilů, který poprvé umožňuje sestavit 
vysoce produktivní profilovací systém nakonfiguro-
vaný podle individuálních požadavků a opakovaně 
vytvářet profily. Firmy tak mohou rychle a levně 
vyrábět měnicí se sortiment produktů. Řešení se 
vyznačuje i svým ergonomickým kompaktním 
designem, inteligentní senzorovou technologií, 
monitorováním a datovou komunikací.

Také společnost Schröder Group zvolila EuroBLECH 
jako příležitost pro premiéru svého pokročilého 
plně automatického systému manipulace s plechy. 
Inovativní systém AHS (Advanced Handling System) 
představí na motorovém skládacím stroji MAK 4 
Evolution UD o pracovní délce 4000 mm a tloušťce 
plechu do 5,0 mm. Manipulační systém nabízí vy-
sokou úroveň automatizace při skládání plechů, 
což bylo dosud možné pouze s dalším použitím 
manipulačních robotů. Díky kombinaci sklopného 
nosníku, sacího měřidla a pokročilého manipulač-

ního systému umožňuje úplný automatický postup 
celého programu ohýbání bez ručního zásahu. 
Společnost Roemheld ve své expozici ukáže sys-
tém rychlé a bezpečné výměny těžkých forem. 
Jeho základem jsou poháněné výkonné výškově 
nastavitelné transportní vozíky vybavené kulič-
kovými a tyčovými prvky, které umožňují nenásil-
ným a ergonomickým způsobem bez vynaložení 
enormní síly manipulovat i s velmi těžkými prvky. 
K zakládání těžkých forem až do 32 t, které jsou 
přepravovány pomocí jeřábu nebo vysokozdviž-
ných vozíků, slouží nosné konzoly Roemheld, na 
něž se tyto prvky umístí a pomocí integrovaných 
transportních lišt jsou vloženy na určenou pozici. ■

Nosné konzoly s opěrnými patkami a pohonem udrží 
zatížení do 32 t

Foto: Roemheld

Kombinované systémy mohou být modulárně sestaveny podle potřeby

Foto: Profilmetall
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It’s all about y  u

Vstupte do světa moderního strojírenství se společností  
Yamazaki Mazak na EuroBLECH

Společnost Yamazaki Mazak na veletrhu EuroBLECH 2018 představí 
kombinaci špičkové laserové technologie s nejmodernější automatizací 
strojů, včetně dvou nových strojů DDL a vlastního řešení  Industry 4.0, 
iSMART factory

Více informacích na www.mazakeu.cz/euroblech

Navštivte MAZAK naNavštivte MAZAK na
veletrhu EUROBLECHveletrhu EUROBLECH
hala 11, stánek D26hala 11, stánek D26hala 11, stánek D26hala 11, stánek D26
23. - 26.října 201823. - 26.října 2018

Yamazaki Mazak  
Central Europe, s.r.o. 
Zděbradská 96, 251 01  
Říčany, Jažlovice

T: +420 226 211 130
W: www.mazakeu.cz
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Špičková automatizace  
kousek od českých hranic

Ve dnech od 27. do 29. listopadu proběhne v německém Norimberku mezinárodní veletrh 
SPS IPC Drives zaměřený na automatizační technologie. Tato specializovaná platforma nabízí 
jedinečný přehled o novinkách a trendech oboru průmyslové automatizace.

Automatizace hýbe světem a pozitivní vývoj trhu 
táhnou především objednávky z Číny, USA a Střední 
Evropy, kde hlavním trhem zůstává EU. Pořadatelé 
odborného veletrhu pro chytrou a digitální auto-
matizaci, jak zní letošní inovované motto SPS IPC 
Drives, očekávají na 1700 dodavatelů automatizace 
z celého světa (loni 1675), kteří si již zarezervovali 
výstavní plochu v rekordní velikosti 135 tis m2. 
Umožnilo to mj. rozšíření veletržního areálu o další 
halu (3C), díky čemuž mohl být dán větší prostor 
vystavovatelům z oblasti IT a softwarových řešení, 
které se do automatizace stále více prolínají. 

Cesta digitální transformace 
Stejně jako v předchozím roce jsou stěžejními 
tématy veletrhu zejména Průmysl 4.0 a digitální 
transformace. Vystavovatelé předvedou svá řešení, 
produktové novinky a příklady aplikací doprovázené 

tematickými expozicemi a přednáškami na veletrž-
ních fórech. V halách 5 a 6 se budou prezentovat 
průmyslové webové služby, virtuální vývoj a kon-
strukce produktu, digitální obchodní platformy, 
informační a operační technologie (IT/OT), edge 
a cloud computing apod. Silný důraz je kladen také 
na téma kybernetické bezpečnosti. Firmy působící 

v této oblasti názorně předvedou, jak se mohou 
podniky nejlépe chránit před kybernetickými útoky. 
Na letošním ročníku veletrhu si odbude svou pre-
miéru mezinárodní hackathon pod heslem „digitální 
nápady pro chytrou automatizaci“. Jde o akci, na 
níž firmy zadávají studentům a řešitelským týmům 
různé automatizační úkoly, kteří by je měli v rámci 
48hodinového limitu vyřešit. Na místě budou mít 
zabezpečené občerstvení  i např. technickou pod-
poru, a aby mohli řešit po celou 48hodinovou dobu, 
mohou na místě i přespávat. Tímto způsobem chtějí 
organizátoři veletrhu podpořit vývoj užitečných 

a kreativních softwarových produktů pro odvětví 
automatizace. Výsledky soutěžících vyhodnotí 
odborná porota a první tři vítězné týmy si rozdělí 
odměny ve výši 8000, 5000 a 3000 eur. 
Po úspěchu posledního ročníku se budou i letos 
konat tzv. Guided Tours čili komentované prohlídky 
k tématům IT-Security in Automation, Smart Pro-
duction a Smart Connectivity, v jejichž rámci mo-
hou odborní návštěvníci získat konkrétní informace 
o důležitých inovacích a exponátech těchto speci-
álních tematických okruhů.
Veletržní nabídku doplňují společné stánky a fóra 
umožňující konzultovat s poskytovateli a odborníky 
individuální požadavky: Automation meets IT a MES 
goes Automation (v hale 6) a Wireless in automation 
(v hale 5).  Odborně specifické přednášky i pódiové 
diskuze s účastí špičkových specialistů nabídnou 
sekce institucí, jako AMA Zentrum für Sensorik, 
Mess – und Prüftechnik (v hale 4), či fóra svazů 
VDMA (v hale 5) a ZVEI (v hale 6). Během prvních 
dvou veletržních dnů proběhnou i konference 
v rámci sekce Automation 4.0 Summit, zaměřené 
na průmyslové uplatnění oborů jako jsou edge 
computing, platformy IoT, senzorika a TSN a OPC UA.

Silné zastoupení Česka
Česká republika bude na veletrhu i letos silně za-
stoupena. Jak uvedla ředitelka projektu Sylke Schulz-
-Metzner na tiskové konferenci v Praze, aktuál - 
ně je přihlášeno k účasti 11 českých vystavovatelů 
a další se účastní v rámci mateřských německých 
firem. Někteří se účastní v rámci společného stánku 
ČR, a řada firem preferuje separátní účast, což jim 
umožňuje umístění expozice v sekci, která tema-
ticky nejlépe odpovídá jejich zaměření.
Podle výsledků předchozího ročníku přijelo z cel-
kového počtu 70 264 návštěvníků 1727 z ČR, která 
se tak co do návštěvnosti umístila na třetím místě 
ve statistikách pořadatelů za domácím Němec-
kem a Itálií. Vystavovatelé i návštěvníci vesměs 
považují účast na veletrhu za užitečnou, takže 
plných 94 % návštěvníků posledního ročníku SPS 
IPC Drives se letos chystá do Norimberku opět. 
Za pozornost stojí i údaj, že stejné procento od-
borných návštěvníků našlo na veletrhu produkty 
a řešení pro svůj podnik – většina z nich (60 %) 
jsou vývojáři, konstruktéři a pracovníci z výroby 
a managementu firem.

Elektrotechnická asociace ČR (EIA) iniciovala 
zařazení letošního ročníku veletrhu na seznam 
akcí podporovaných státem a zájemcům o účast 
z řad českých firem se tak nabízí možnost úhrady 
podstatné části nákladů spojených se zřízením 
expozice – EIA proto vyzývá české firmy, aby se 
hlásily a využily této příležitosti. Oficiální účast 
ČR zajišťuje MPO ČR v rámci projektu NOVUMM 
KET a zájemci mohou využít nabídku ze dvou 
možností prezentace: buď formou účasti v rámci 
společné české expozice CzechTrade, nebo po-
době samostatné účasti s dotací na individuálních 
stáncích. ■

Foto: Mesago

Foto: Stoeber

Foto: Festo

Foto: Mesago
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Veletrh automatizačních technologií 
Norimberk, Německo, 27.–29.11.2018

Answers for automation
Existují úkoly, které před nás staví nové výzvy.
Potkejte se s odborníky na automatizaci budoucnosti.
Při osobním rozhovoru můžete najít konkrétní řešení pro svou firmu.

Volná vstupenka: Kód 1812301064ACZ1
sps-exhibition.com/tickets
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téma: MSV Brno 2018

Brno se chystá  
na juBilejní MsV
Podzimní průmyslové veletrhy v Brně pod hlavičkou MSV tradičně představují prakticky od 
dob první hospodářské výstavy pořádané v areálu tamního výstaviště špičkové technologie. 
Ani MSV 2018 není výjimkou, a navíc je poněkud výjimečný: je totiž už 60. v dosavadní historii 
veletrhů. Bude největší za poslední dekádu a ukáže to nejlepší z historie i současnosti českého 
a slovenského průmyslu. 

Od 1. do 5. října se na brněnském výstavišti koná 
celkem šest průmyslových veletrhů a unikátní vý-
stava připomínající 100 let od vzniku samostatného 
Československa. MSV je vlajkovou lodí komplexu 
několika průmyslových veletrhů a letos se společně 
s ním uskuteční dalších pět mezinárodních veletrhů, 
které se v Brně konají vždy v sudých letech. IMT 
bude přehlídkou kovoobráběcích a tvářecích strojů, 
FOND-EX se zaměří na slévárenství, WELDING na 
svařovací techniku, PROFINTECH představí techno-
logie pro povrchové úpravy a PLASTEX je veletrhem 
plastů, pryže a kompozitů. 
„Zájem o účast na MSV 2018 je nejvyšší za poslední 
desetiletí. Všechny pavilony jsou vyprodány a cel-
kem se v Brně představí na 1650 firem z více než 
30 zemí. Vystavovatelé chtějí zaujmout kvalitou 
a nápaditostí svých expozic, takže návštěvníky 
čeká v každém pavilonu atraktivní podívaná,“ říká 
manažer veletrhu Jiří Erlebach a dodává: „Špičkové 

stroje budou vyrábět v přímém přenosu, roboti 
předvedou spolupráci s lidmi a jinde se pomocí 
virtuální reality přeneseme do továren fungujících 
na principech Průmyslu 4.0. Zároveň se ohlédneme 
do historie, připomeneme legendy českého a slo-
venského průmyslu a oslavíme stoleté výročí vzniku 
společného státu“.

Po boku českých firem, ať už domácích výrobců, 
nebo poboček zahraničních dodavatelů, uvidíme 
stánky vystavovatelů z celé Evropy i dalších světa-
dílů – podobně v jako posledních letech přijede 
polovina vystavovatelů ze zahraničí. Největší podíl 
zahraničních účastníků tvoří firmy ze sousedního 
Německa a početné zastoupení budou mít i Slo-
vensko, Itálie a Rakousko. 

Špičkové obráběcí stroje  
i nová éra robotiky 
Brněnský veletrh si samozřejmě nenechají ujít 
přední čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů, 
kteří avizují hned několik zajímavých novinek. Zlín-
ský Tajmac-ZPS obsadí v pavilonu P téměř 400 m2, 
na kterých vystaví čtyři stroje včetně významně 
inovovaného vertikálního obráběcího centra MCFV 
1260iP. Další nepřehlédnutelnou expozici zde bude 
mít společnost Kovosvit MAS, která vedle jiných 
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strojů přiveze i zcela nový kompaktní soustruh 
KL 285 MC. Nový stroj v souladu s pravidly Prů-
myslu 4.0 sám hlásí, jak je kapacitně vytížen, a je 
připraven na robotizaci, automatizaci a začlenění 
do výrobních linek. Z výrobců tvářecích strojů si 
určitě zaslouží pozornost firma Šmeral Brno, která 
představí průlomovou novinku ve svém výrobním 
programu – hydraulický stroj SBM 440 pro přesné 
stříhání se spodním pohonem. 
V pavilonu P představí společnost ABB (jejíž expo-
zice nazvaná „nová éra robotiky” aspiruje na jednu 
z nejatraktivnějších na celém veletrhu) atraktivní 
novinku: jednoramennou verzi známého kolabo-
rativního robota YuMi. Pouhých 9,5 kg vážící robot, 
který představuje zatím nejhbitější a nejkompakt-
nější robotické řešení ABB, může být namontován 
třeba na stěnu či na strop a začlení se do jakéhokoliv 
výrobního prostředí.

Kromě něj bude firma prezentovat na svém 
stánku různé praktické ukázky robotických řešení, 
mj. třeba část linky pro automobilový průmysl, 
ohýbání potrubí, ukázku technologie bin-picking 
nebo montáž drobných součástek. K vidění budou 
novinky a zajímavé aplikace z oblasti digitalizace, 
simplifikace a kolaborace s využíváním nových 
technologií a intuitivnějšího programování robotů. 
Velmi zajímavou expozici chystá Vysoké učení tech-
nické v Brně. V pavilonu Z představí projekt jednoduše 
programovatelného robota ARCOR a model továrny 
na přípravu míchaných nápojů, pochlubí se dvěma 
závodními monoposty ze soutěže Formula Student 
a návštěvníkům ukáže mj. li-ion akumulátor, určený pro 
uchovávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Čs. pavilon: výstava 100RIES 
a robot frézující sochu TGM
Šedesátý MSV bude opět československý a nejlépe 
to ukáže pavilon A1 s výstavou100RIES, která „odvy-
práví“ 100 příběhů československých průmyslových 
legend uplynulého století. Třeba tryskový stav, lehký 
kulomet vzor 26, hodinky Prim, motocykl Jawa 350 
nebo traktor Zetor Crystal v historické i aktuální 
verzi. Stejně jako při prvním MSV v roce 1959 bude 
nad hlavami návštěvníků zavěšen větroň Blaník L 13. 
Některé exponáty se na výstavu 100RIES ani neve-
jdou, třeba slavný motorový vůz  Stříbrný šíp budou 
zájemci obdivovat na koleji před pavilonem A1. 
K největším lákadlům se připojí jistě replika sochy 
prezidenta T. G. Masaryka, která zdobila dnešní ro-
tundu pavilonu A v roce 1928 při zahájení provozu 
výstaviště. V průběhu veletrhu bude sochu přímo 
před zraky návštěvníků frézovat třímetrový robot.

Slovensko jako současná automobilová velmoc 
na výstavě 100RIES připomene historii svého au-
tomobilového průmyslu a přiveze mj. historicky 
první sériově vyráběný osobní automobil na Slo-
vensku – vůz Škoda 743 Garde kupé z roku 1982 
s výrobním číslem 00001. Chybět nebude ani jízdní 
kolo Favorit, moped Babetta nebo současný unikát 
– první světový superquad (kombinace automobilu 
a čtyřkolky) značky Engler.
Slovensko je přirozeně i partnerskou zemí letoš-
ního MSV. Oficiální slovenská expozice s vizuálem 
značky Good Idea Slovakia obsadí v pavilonu A1 
plochu o rozloze 500 m2, kde bude společně vysta-
vovat 40 firem. Celkem se veletrhu účastní více než 
80 slovenských vystavovatelů včetně tradičních 
strojírenských a průmyslových značek, jako Žele-
ziarne Podbrezová, Trens SK nebo ZVL Slovakia.

MSV není „jen“ veletrh 
Jak zdůrazňují organizátoři, MSV není jen o vystavo-
vatelích, ale s rozsáhlým doprovodným programem 
se každoročně stává i největším 5denním konfe-
renčním centrem s průmyslovým zaměřením nejen 
v ČR. Ke stěžejním akcím patří tradiční Sněm Svazu 
průmyslu a dopravy ČR – klíčové diskusní setkání 
představitelů vlády s podnikatelskou sférou, které 
tentokrát bude poprvé československé a s účastí 
premiérů obou zemí. Dále je to např. dvoudenní B2B 
projekt Kontakt-Kontrakt, konference o spolupráci 
s Čínou, setkání s japonskými firmami z oblasti auto-
matizace a IoT nebo tradiční konference o 3D tisku.
Po úspěšné loňské premiéře je opět připraven i pro-
jekt MSV Tour – organizované prohlídky vybraných 
vystavovatelů podle několika klíčových témat: ro-
botizace a automatizace, bezpečnost v průmyslu, 
údržbě i diagnostice a snižování energetické ná-
ročnosti. Návštěvníkům se tak nabízí i příležitost, 
jak si bez starostí a plánování užít veletrh a vidět 
z něj to nejzajímavější.
MSV je opět propojen s akcí BRNO FAIR CITY, která 
účastníkům veletrhu umožňuje čerpat mimořádné 
slevy. Stačí navštívit Info Point na výstavišti, obstarat 
si identifikační náramek a pak si užít návštěvu města 
s různými benefity od výhodných menu v restaura-
cích a akcí v barech a klubech až po zvýhodněnou 
jízdenku MHD nebo slevu na taxi. ■
Více na www.brnofaircity.cz.
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Navštivte nás ve dnech 1. - 5. 10. 2018 
na MSV 2018 v Brně, 
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interview

14    /       září 2018

„Nerada slyším, že Něco Nejde.  
Může to jít přece jinak...”

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR má od června letošního roku novou šéfovou: 
stala se jí Marta Nováková. Je vůbec první ženou v čele klíčového resortu, v jehož 
vedení se od vzniku samostatné ČR vystřídalo celkem 14 lidí (včetně expremiéra Bo-
huslava Sobotky pověřeného na jeden měsíc jeho řízením v roce 2017). A rozhodně 
to nebude mít snadné.

Výrok připisovaný ve starých pověstech čes-
kých rekovi nespokojenému s verdiktem 
bájné kněžny Libuše v jeho sporu praví, že 

„běda mužům, kterým žena vládne“, ale v tomto 
případě to rozhodně neplatí. Marta Nováková není 
obvyklým úředníkem jako řada jejích předchůdců, 
ale zkušenou manažerkou s bohatou praxí z pod-
nikatelské sféry (a také držitelkou několika prestiž-
ních manažerských ocenění) i celorepublikových 
institucí.

Zdědila jste ministerské křeslo po svých 
předchůdcích v ne zrovna ideální situaci – ex-
trémně nízká nezaměstnanost, firmy zoufale 
shánějí lidi, dokonce je možná na obzoru nová 
obchodní válka... Co Vás přesvědčilo vzít tento 
„džob“ i za těchto podmínek?
Nabídku stát se ministryní průmyslu a obchodu 
jsem nejdřív odmítla, vzala jsem ji na podruhé. Ří-
kala jsem si, že by bylo dobré, aby se MPO zaměřilo 
víc na podnikatele, kteří neměli do té doby v čele 
především průmyslového resortu nikoho svého. 
Přišla jsem ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, 
pracovala jsem v Hospodářské komoře, znám tedy 
velmi dobře, s čím se podnikatelé potýkají. Mou 
prioritou je také mimo jiné snížit byrokracii firem 
s využitím moderních informačních technologií. Jde 
mi o funkční digitální ekonomiku. Tak, aby lidé, tedy 
i podnikatelé, nemuseli obíhat úřady, ale úřady si 
mezi sebou dokumenty vyměňovaly elektronicky 
a s pomocí počítače a internetu také poskytovaly 
služby. Aby stejně jako třeba v bankách byly do-
stupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. K tomu má 
sloužit například portál občana, kde chystáme vý-
pis ze živnostenského rejstříku nebo elektronické 
podání přes webovou aplikaci.      

Jako donedávna aktivní podnikatelka jste 
měla příležitost poznat podmínky, v nichž 
funguje firemní sféra naživo na vlastní kůži. 
Pomohou Vám tyto zkušenosti z praxe v mi-
nisterské práci?
Samozřejmě. To je vždycky výhoda, když znáte 
„řemeslo“ od píky a do detailu. Takže vás pak málo 
co a málokdo překvapí. Na druhé straně musím 
říct, že MPO překvapit umí docela dost. Ale učíme 
se vzájemně s mými kolegy, kteří na MPO pracují 
řadu let, komunikovat, hledat kompromis a hlavně: 
posouvat se dopředu ku prospěchu veřejnosti, 
zejména podnikatelů. Nemám ráda, když něco 
nejde a za tím je tečka. Jsem nastavená tak, aby 
za větou: „Nejde to tímhle způsobem“, byla čárka 
a následovalo: „Ale dá se udělat…“ 

Jaké priority by mělo MPO pod Vaším vede-
ním řešit?
O nich jsem už částečně mluvila. Primárně mi 
jde o omezení byrokracie pro podnikatele. V tom 
konkrétně o elektronizaci veřejné správy tak, aby 
odpovídala potřebám společnosti 4.0, podporu 
efektivnějšího sdílení dat, odstraňování duplicity 
údajů i kontrol, kontinuální vyhodnocování daňové 
zátěže, zejména u malých a středních podniků, a po-
sílení oblasti služeb a obchodu – efektivní využívání 
moderních technologií. Jednoduše: zaměřujeme 
se na efektivní digitální ekonomiku. Samozřejmě 
nás také podle Státní energetické koncepce, kte-
rou je třeba důsledně realizovat, čeká rozhodnutí 
o dostavbě jaderných bloků. Jasnou prioritou je 
obnovení certifikace OP PIK a efektivní ochrana 
spotřebitele. MPO tu je pro lidi, poskytuje služby 
veřejnosti, kam samozřejmě patří i podnikatelé 
a živnostníci. 

Mezi již dříve deklarované priority MPO patří 
Průmysl 4.0, který je tématem diskuzí také 
už několik let. Jak vidíte aplikaci těchto prin-
cipů do českého průmyslového prostředí Vy 
osobně? Lze už sledovat nějaké konkrétní 
výsledky, nebo se tento koncept ukáže jako 
další marketingová bublina? 
Rozhodně nechci, aby to byla marketingová bub-
lina. Máme nejprůmyslovější ekonomiku v Evropě, 
v průmyslu se vytváří víc než třetina přidané hod-
noty. Jsme bytostně provázáni s ekonomikou Ně-
mecka, které s konceptem Industrie 4.0 začalo. Roz-
voj robotizace a digitalizace u nás je tedy naprosto 
logický a nutný.  Proto mimo jiné připravujeme 
koncepci Digitální ekonomika a společnost 4.0, 
která je součástí strategie Digitální Česko v gesci 
resortu vnitra. Důležité přitom je, aby český průmysl, 
energetika a stavebnictví včas zachytily moderní 
trendy, a tím jsme zajistili další prosperitu naší země. 

Řada firem si stěžuje na dotační politiku, která 
podle jejich názoru deformuje tržní prostředí. 
O Vás je také známo, že nepatříte mezi příz-
nivce dotací, které firmám tak štědře nabízí 
EU, ale které jsou také spojeny se značnou 
byrokratickou zátěží. Mnoha firmám ale např. 
pomohly rozhýbat jejich podnikání. Jsou po-
dle Vás dotace prospěšné z pohledu MPO?  
Každá dotace znamená přerozdělení peněz daňo-
vých poplatníků. To se týká i evropských prostředků, 
kde je nezbytné kofinancování. V zásadě tak daňoví 
poplatníci odevzdávají část svých peněz do rukou 
úředníků, kteří vymýšlejí programy podpory. Jsem 

značně skeptická vůči tomu, že by byli schopni 
lépe než daňoví poplatníci rozhodnout o tom, 
jak se s těmito penězi bude dále nakládat. Jsou 
ale oblasti, jako věda, výzkum a inovace, pro které 
je hodně těžké najít soukromé zdroje. Kolegové 
proto pracují na lepším směřování podpory apliko-
vaného výzkumu a vývoje. Zaměřit se chceme na 
podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou. 
K tomu směřujeme i novelu zákona o investičních 
pobídkách.  

Vždy jsme patřili ke špičce ve strojírenství, 
dnes ale převládají spíše hi-tech obory, ve 
kterých si ČR nevede úplně špatně. Ale snaha 
podporovat tyto perspektivní obory by se 
měla realizovat s rozvahou – ne vše totiž vyjde 
podle plánu, příkladem je třeba zkrachovalý 
technologický park Nupharo. K němu se váže 
výrazná státní podpora, ale prostředky, které 
se tam „utopily“ možná budou chybět jinde. 
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Ve finále za to vlastně nikdo nenese zodpo-
vědnost. Dokáže si stát více hlídat a prověřo-
vat programy, do kterých vloží svou důvěru? 
V Operačním programu Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost jsme přijali řadu opatření, která 
mají zlepšit kontrolu a monitorování projektů, které 
dostaly podporu z evropských fondů. Samozřejmě, 
že se mi kolektivní odpovědnost moc nelíbí, proto 
mimo jiné došlo i k organizačním změnám na MPO. 
Ti, co mě znají, ví, že jsem systematik, který chce věci 
nejdříve detailně poznat, pochopit, udělat si vlastní 
názor a pak rozumně měnit to, co dobře nefunguje. 
Na MPO jsem od konce června a záběr resortu je 
skutečně široký. Věřte, že pokud zjistím, že něco lze 
udělat líp, budu o to se svým týmem usilovat.

Ve svých prioritách mj. zmiňujete úsilí pomoci 
s využitím moderních digitálních technologií 
snížit administrativní zátěž firem. Co si pod 
tím lze konkrétněji představit? O digitalizaci 
ekonomiky se u nás mluví už docela dlouho, 
ale praktické výsledky zatím až tak moc vidět 
nejsou, a když, tak většinou ve spojení s ně-
jakým problémem...  
Dříve zmiňovaný registr živnostenského podnikání 
chceme do konce letošního roku propojit s Portá-
lem občana, který usnadní podnikatelům elektro-

nické podání. Data do Jednotného registračního 
formuláře se automaticky přeberou z veřejné části 
živnostenského rejstříku a ze základních registrů. 
Tím pádem je podnikatel nebude muset vyplňovat. 
Pro podnikatele tak bude snazší ohlásit živnost či 
požádat o koncesi. Tato služba bude přístupná těm, 
kteří budou držiteli prostředku pro elektronickou 
identifikaci. Už nyní náš resort soustředil veškeré 
formuláře pro podnikatele na portálu BusinessInfo, 
kde je pravidelně aktualizujeme. Na webu najdete 
více než 1400 formulářů, řada z nich je interaktivních. 
Formuláře lze vyhledávat podle různých kritérií – in-
stitucí, oborů, nejčastěji používaných a podle dalších 
podkategorií. Podnikatelé také mohou prostřed-
nictvím webu www.zjednodusujeme.cz posílat 
tipy a nápady na snižování administrativní zátěže.

V souvislosti s průmyslovým rozvojem se také 
často mluví o podpoře vzdělávání, zejména 
technického. Ostatně sama jste technickou 
školu vystudovala. Měli jsme tu pod patronací 
MPO už rok technického vzdělávání, po něm 
rok učňovského školství, ale na tyto projekty 
už nic dalšího nenavázalo, takže se zdá, že 
vyšuměly jako obvykle do ztracena. I když to 
sice není přímo ve Vaší kompetenci, ale pod-
pora MPO by se v tomto směru určitě hodila 

– bude se ministerstvo pod Vaším vedením 
zabývat i těmito problémy – tedy podporovat 
vzdělávání pro potřeby průmyslové, podni-
kové sféry?
Je zřejmé, že Rok průmyslu a technického vzdělá-
vání zlepšil obraz technických oborů a průmyslu, 
řadě technických škol poté skutečně přibylo zá-
jemců o studium. 
I když u nás nefunguje duální vzdělávání jako třeba 
v Německu nebo v Rakousku, měli bychom se 
inspirovat a některé prvky převzít a využít u nás. 
Přestože MPO není gestorem dané oblasti, snaží 
se ovlivňovat podmínky technického vzdělávání. 
Do všeobecných oborů by se tak mělo zavést víc 
polytechnické přípravy, v technických oborech 
by se co nejvíc praxe mělo přesunout do reál-
ného firemního prostředí. Aby se žáci připravovali 
s pomocí moderních technologií a minimalizovala 
se absolventská nezaměstnanost. V současné době 
u nás sice neexistuje duální systém odborného 
vzdělávání, významnou složku odborného vzdě-
lávání ale už tvoří tzv. work-based learning. Do-
mnívám se, že bychom se duálním vzděláváním, 
které funguje v Německu nebo v Rakousku, měli 
inspirovat a některé prvky převzít a využít u nás.

Na veřejnost jste poprvé výrazněji pronikla 
v pořadu „Den D“, nabízejícím šance začína-
jícím podnikatelům. Měla jste možnost sle-
dovat od té doby, zda a jak se změnila situace 
a zda třeba dnešní adepti na podnikání mají 
už vyhraněnější představu o tom, jak svého 
cíle dosáhnout? 
Víte, že se už skoro vůbec nedívám na televizi? :-) 
To berte, prosím, s nadhledem, samozřejmě, že 
mám představu, jak se mění podnikatelský svět. 
Řekla bych, že mladá generace umí líp než my, co 
jsme začínali v dřevních dobách, vyvažovat práci 
a volný čas. Skoro bych řekla, že se v tom mohou 
„staří byznysmeni“ od mladých učit. Protože člověk, 
který je v pohodě a žije v rovnováze, toho zvládne 
daleko víc. Osobně i v podnikání. 

Děkujeme za rozhovor

„Praxe studentů v technických oborech by se měla 
přesunout do reálného firemního prostředí”

„Mým hlavním cílem je přispět k omezení 
byrokracie pro podnikatele,“ říká Marta Nováková
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DMG MORI: DIGITÁLNÍ PRACOVNÍ 
POSTUPY JAKO ZÁSADNÍ KROK 
SMĚREM K DIGITÁLNÍ TOVÁRNĚ
Průmysl 4.0 zůstává dominantním tématem v oblasti výroby obráběcích strojů. V tomto ohledu 
se DMG MORI dynamicky rozvíjí jako globální partner „na klíč”. CELOS nabízí modulární port-
folio pro řešení integrované digitalizace továrny – strojů, procesů a služeb.

Integrovaná digitalizovaná řešení
 ●  DMG MORI Cesta k digitalizaci: krok za krokem 
od vize k realitě
 ●  Pracovní postupy pod kontrolou díky CELOS 
Manufacturing:

–  Plánování výroby – vylepšené plánování a pří-
prava výrobních zakázek,

–  Digitální nástroje – 3 aplikace CELOS pro 
kompletní správu digitálních nástrojů v celém 
výrobním procesu,

–  Digitální monitorování – kompletní výrobní 
proces na první pohled.

Digitalizace: z jednoho úspěchu 
do druhého
Pro Dr. Holgera Rudzia, jednatele společnosti 
DMG MORI Software Solutions, je dílna ústředním 
tématem celé digitalizace. Co vidí jako největší 
výhodu: Digitální transformace se může uskutečnit 
pomalu, krok za krokem – od procesů obrábění 
přes digitální pracovní postupy až po integrované 
prosíťování digitální továrny. Jeden projekt za dru-
hým – a z jednoho úspěchu do druhého!

„Tool Box“ digitalizace 
pro malé i velké firmy
V programu Cesta k digitalizaci se touto proble-
matikou DMG MORI zabývá a hlavně ji považuje za 
určující směr, kterým se chce ubírat do budoucna. 
Ta díky mnoha novým digitálním inovacím a no-
vým projektům nabývá na důležitosti. V showroo-
mech DMG MORI můžou zákazníci zažít „Digitální 
továrny“ s předvedením výhod horizontálního 
prosíťování. Ze všech těchto inovací a iniciativ bu-
doucnosti byl vytvořen Digital Tool Box. To umožní 
menším firmám využívat výhod jednoduchého 
a harmonického vstupního bodu k digitalizaci 
a zároveň bude sloužit větším společnostem jako 
integrovaný a modulární systém.

Plně digitalizované 
pracovní postupy
Od jara 2018 se DMG MORI zaměřuje na integrované 
digitální pracovní postupy s CELOS Verzí 5.0 – od 
přípravy přes plánování výroby až po sledování. 
CELOS APP balíček s názvem Digital Planning 
umožňuje efektivně organizovat zakázky s ohledem 
na různé další závislosti. CELOS aplikace Production 
Planning nabízí uživatelům přesvědčivý přínos, 
a to zvýšení efektivity a bezporuchovosti v dílně. 
Konkrétně jde o integrované propojení ERP systémů, 
digitální plánování výroby a terminálem řízenou to-
vární výrobu. „Důsledná integrace v kombinaci s plá-
nováním výroby umožňuje nepřetržitou optimalizaci 
procesů,“ vysvětluje Dr. Holger Rudzio. Následně se 
snižuje čas seřizování i prostojů a dlouhodobě se 
zvyšuje produktivita. Větší digitální transparentnost 
by měla zajistit vyšší spolehlivost plánování.
Digital Tooling je další balíček pro pracovní 
postupy. Veškeré informace o nástroji potřebné 
pro výrobní proces lze sledovat a centrálně řídit 

CELOS Production Planning pro lepší přípravu a plánování

Highlights
 ● Inteligentní plánovací nástroj pro výrobu
 ●  Větší transparentnost pro lepší dodržování lhůt
 ●  Optimalizace průběžného času a velikosti šarží
 ●  Vizualizace kapacitních rezerv
 ●  Plánování údržby
 ●  BDE/MDE zpětná vazba 
 ●  Rozhraní pro přenos příkazů z ERP systémů

Ve velkých showroomech DMG MORI 
jsou realizovány digitální továrny, aby prokázaly 

přínosy horizontálního prosíťování pro zákazníky

▲

▲

▲
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přímo z CELOS APP – během NC programování 
a simulace, a i dokonce dokonce při vybavování 
nástroji, snímání a načítání. V tomto procesu mohou 
být data nástrojů přístupná různými systémy 
najednou. Všechna data související s procesy jsou 
uložena v centrálním systému řízení nástrojů, 
což dělá historii nástroje transparentní a plně 
vysledovatelnou.

Monitorování a jeho výhody
Aby bylo při výrobě dosaženo ještě větší trans-
parentnosti, balíček aplikací Digital monitoring 
zobrazuje všechny důležité informace v digitální 
továrně. Aplikace CELOS Condition Analyzer 
nabízí záznamy, ukládání, analýzy a vizualizace 
údajů ze senzorů stroje. CELOS APP pak umožňuje 
analyzovat jeden nebo i více strojů, např. kvůli 
včasnému zjištění a vyhodnocení problémů se 
strojem. Performance Monitor vizualizuje aktuální 
dostupnost a výkonnost stroje nezávisle na ploše. 

CELOS APP tak nabízí možnosti transparentnosti 
a monitorování základních výrobních parametrů 
– tzv. klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Všechno na první pohled
CELOS Cockpit slouží jako rozhraní pro všechny 
stroje v hale. Zde se shromažďují veškeré infor-

mace týkající se dílny – jak ze strojů DMG MORI, 
tak z externích výrobních závodů. Uživatel získá 
celkový přehled o stavu dílny – a s příslušnými 
digitálními pracovními postupy přímo od spo-
lečnosti DMG MORI získává informace o objed-
návkách a poruchách (včetně zdroje problémů, 
čekacích dob, příčin a zbývajících provozních 
časů).
Všechny stroje DMG MORI s řídicím systémem Sie-
mens, Heidenhain a Mapps (s výjimkou strojů řady 
SLIMline) jsou k dispozici s verzí CELOS 5.0. Existující 
stroje se staršími verzemi CELOS lze na nejnovější 
software aktualizovat.
Aktualizace na CELOS 5.0 je prováděna pomocí 
aktualizačního modulu a je zaštítěna servisem DMG 
MORI. Nastavení dat a komunikace zůstávají stejné. 
Při zprovoznění je každému zákazníkovi poskytnuto 
základní školení o nových funkcích. ■

Tereza Prochová
Foto: DMG MORI

CELOS Digital Tooling – tři CELOS APP pro integrované řízení 
digitálních nástrojů

1. CELOS Tool Agent
 ● Vytváření a správa digitálních nástrojů
 ● Nastavení parametrů nástroje
 ● Záznamy přednastavených dat

2. CELOS Tool Analyzer 
 ●  Analýza zaznamenaných nástrojových a procesních dat

3. CELOS Tool Handling
 ●  Vylepšená manipulace s fyzickými nástroji (vkládání a vy-
kládání)
 ●  Identifikace a přizpůsobení digitálních a fyzických nástrojů

Na MSV představí DMG MORI „naživo“ 
inovativní stroje a systémové a automatizační řešení 

pro moderní obráběcí technologie. 

Expozici DMG MORI najdete tradičně 
v hale P, pod číslem 061.

CELOS Digital Monitoring – Kompletní výrobní proces na 
první pohled 

Cockpit – Vizualizace aktuálních údajů ze stroje z aplikací 
CELOS Messenger, Condition Analyzer, Performance Monitor, 
Production Planning a aplikace Tool Analyzer.
Messenger – Zvýšení produktivity díky okamžité detekci vý-
padků.
Condition Analyzer – Záznam a analýza dat ze stroje s přímou 
zpětnou vazbou pro maximální produktivitu stroje.
Performance Monitor – Záznam, analýza a vizualizace do-
stupnosti a výkonu stroje na základě přímých zpětných vazeb 
z výroby.

Digitální transformace 
se může uskutečnit pomalu, 

krok za krokem 
– od procesů obrábění 

až po integrované 
prosíťování 

digitální továrny

▲

▲

▲
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SYSTÉM NÁSTROJŮ LOGIQ 
PRO INTELIGENTNÍ OBRÁBĚNÍ V PRŮMYSLU 4.0
Společnost ISCAR hodlá zahájit novou kampaň s názvem LOGIQ, jejímž cílem je zavést 
nový standard v oblasti špičkových řezných nástrojů. K první prezentaci výběru 
nejnovějších inovací řezných nástrojů pro obrábění kovů v ČR dojde na veletrhu 
MSV Brno 2018.

Lídr v oboru obrábění kovů a inovací nástrojů, společ-
nost ISCAR, přijala koncepci inteligentního obrábění 
IQ pomocí logických zlepšení ve vývoji nástrojů. 
Výsledkem je řada nástrojových řešení LOGIQ, která 
předpovídá a splňuje potřeby zákazníků. 

LOGIQ představuje inteligentní logický postup 
v sérii strategických kroků k implementaci stan-
dardů Průmyslu 4.0 a zároveň zajišťuje kontinuitu 
a stabilitu.
Průmysl 4.0 – znamená integrovat interoperabilitu, 
pomoc při technických úkonech a decentralizované 

rozhodování do továrních postupů – vyzvat obrá-
běcí centra, aby přezkoumala své činnosti a přijala 
postupy k dosažení těchto cílů. Obrábění logicky 
reaguje na tuto potřebu. ISCAR poskytuje nástroje 
k tomu, aby se to vše uskutečnilo.

V průmyslu, kde každá sekunda dělá rozdíl a počítá 
se každý pohyb, logický strategický návrh a taktické 
zdokonalování i nejzákladnějšího řezného nástroje 
může přispět ke zvýšení produktivity, nižšímu plýt-
vání a nižším nákladům.
Bezkonkurenční inovace nástrojů LOGIQ zahrnují 
nové řezné geometrie a zajišťovací mechanismy 
pro stabilní, bezobslužné obrábění s vyšší opako-
vatelností. Vyměnitelné destičky jsou vybaveny 
sofistikovanými utvařeči a geometrií, která usnad-
ňuje proces obrábění i při vysokých rychlostech 
a posuvech.
Nástroje z tvrdokovu jsou obohaceny novými ja-
kostmi karbidů, které mají podstatně zvýšenou 
odolnost proti vibracím – klíčový faktor pro zvýšení 
produktivity při nepříznivých řezných podmínkách. 
Nejnovější druhy cementovaných karbidů odrážejí 
poznatky a know-how společnosti ISCAR v oblasti 
práškové metalurgie a technologií povlakování. 
Nové upínací osové držáky jsou vybaveny zaříze-
ním pro tepelné upínání a zároveň tlumení vibrací.
Nová řešení frézování LOGIQ nástrojů zahrnují 
pevné, odolné destičky a frézovací tělesa s vylep-
šenými vlastnostmi. Aplikace soustružení LOGIQ 
nabízí nová řešení, která snižují zatížení obrá-
bění, vytvářejí tenčí a širší třísky a odstraňují pro-

blémy s vibracemi a účinností chladicí kapaliny.
Z důvodů omezené možnosti rozsahu článku popí-
šeme detailněji jen následující nástroje z řady LOGIQ.

NANMILL – průlom v miniaturizaci frézovacích 
nástrojích s vyměnitelnou destičkou
ISCAR rozšiřuje řadu frézovacích nástrojů zavede-
ním nových frézovacích těles malých průměrů. 
Jedná se o stopkové frézy 90° v rozsahu průměrů 
8-10 mm, osazené trojúhelníkovými destičkami. 
Nástroje se budou objednávat pod obchodními 
názvy NANMILL a NANFEEED. Například stopková 
fréza průměru 8 mm je osazena dvěma destičkami 
a průměr 10 mm je konfigurován jako 3břitý nástroj. 
Destičky HM390 TPKR 0401-PCTR jsou jednostranné 
a délka řezné hrany je 4 mm. Řezná hrana je po-
zitivní a opatřena hladicí geometrií Wiper. Vyrábí 
se v osvědčených jakostech karbidů SUMO TEC. 
Klíčovým prvkem konstrukce fréz je způsob upínání 
takových drobných destiček bez nebezpečí ztráty. 
Destičky se upevňují pomocí kuželového šroubu 
a není jej nutné úplně vyšroubovat ze závitu při 
otáčení břitu. Vzhledem k tomu, že destička je velmi 
malá, vložení do lůžka je provedeno pomocí klíče 
s magnetickým nosem.
Nástroje jsou vhodné pro 90° boční úběry s dopo-
ručenou hloubkou záběru 3 mm. Při výrobě kapes 
a dutin s výhodou využijete možnost šikmého 
zapouštění nástroje do dna. 
Nástroje řady NAN jsou nejmenší nástroje s vymě-
nitelnými destičkami na trhu. Odpadá tak přebrušo-
vání takových nástrojů a technická hranice rychlé 
vyměnitelnosti břitů se tak posunula o stupeň dolů.
V obdobném vývoji se v současné době vyvíjejí 
i osvědčené vrtací nástroje ISCAR SUMO CHAM. 
Tam se hranice průměru rychlovýměnné vrtací 
hlavice dostává na hodnotu 5 mm.

CUT GRIP WHISPER LINE – řešení v oblasti 
problematického zapichování a upichování                              
Nástroje ISCAR řady Whisper určené pro upichování 
a zapichování jsou označovány jako laděné nebo 
tlumené nástroje, které poskytují účinná řešení pro 
eliminaci vibrací. Populární řada Whisper poskytuje 

blémy s vibracemi a účinností chladicí kapaliny.
Z důvodů omezené možnosti rozsahu článku popí-
šeme detailněji jen následující nástroje z řady LOGIQ.
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řadu klíčových výhod pro zvýšení produktivity a do-
sažení výrazných úspor nákladů při zapichování 
a upichování.

Jak to vlastně funguje?
Vibrace se vyskytují v důsledku několika faktorů: 
tuhost stroje a upínacího systému, tvar dílu, odpor 
řezného nástroje a řezné parametry. 
V mnoha případech, zvláště v aplikacích s hlubokým 
drážkováním, není možné navrhnout řezné nástroje 
tak, aby se zabránilo vibracím běžným způsobem.
Nové planžety WHISPER LINE společnosti ISCAR 
jsou vybaveny tlumicí jednotkou, která absorbuje 
vibrace a umožňuje stabilní obrábění i při vysokých 
řezných podmínkách. Tlumicí jednotka je umístěna 
pod přední částí planžety. Skládá se ze dvou desek 
spojených šroubem, umístěných v kosočtvercovém 
rámu. Šrouby tlačí pláty proti stěnám přes O-kroužek.

Výhody:
 ●  Dosažení nového rozsahu hloubek zapichování, 
při kterých by konvenční nástroje špatně fun-
govaly.
 ●  Obrábění při vyšších řezných podmínkách, což 
zvyšuje produktivitu.
 ●  Méně vibrací výrazně zvyšují životnost nástroje. 
 ●  Zlepšení drsnosti povrchu obrobku.

Další jen ve zkratce:
Vrtáky LOGIQ řady LOGIQ3CAM výrazně zlepšují 
produktivitu vrtání. LOGIQ4TURN přinášejí lepší 
výkon v soustružnických operacích. Frézovací tělesa 
a destičky LOGIQ4FEED umožňují hrubovací ope-
race frézování při vysokých rychlostech a vysokém 
množství odstraňování kovů. Tangenciální frézovací 
tělesa LOGIQ8TANG jsou určeny pro 90° boční 

úběry. LOGIQ5GRIP je nový druh zapichovacích 
a upichovacích planžet použitelných v různých 
typech adaptérů.
Nechybí ani vysoce univerzální a efektivní řešení 
pro dělení a drážkování a výrobu ozubení z řady 
nástrojů Multi Master. A jsou zde další řady ná-
strojů zahrnující stovky nových produktů – kaž -

dý navržený a vyvinutý k provádění základních 
úkolů v nejúčinnější možné metody. 
Od konceptu k realizaci jsou nástroje inspirovány my-
šlenkou LOGIQ a jsou odrazem odhodlání společnosti 
ISCAR vytvářet a dodávat vysoce kvalitní produkty, 
které přispívají ke zvýšení produktivity a ziskovosti.
Čtvrtá generace průmyslové revoluce odhalila nové 
standardy a požadavky na obrábění kovů. ■

Všechny tyto novinky jsou seřazeny v novém 
katalogu nástrojů LOGIQ čítající 114 stran. 
Informujte se a žádejte u svých regionálních 
zástupců ISCAR ČR.

Navštivte firmu ISCAR na MSV 2018 
na stánku č. 37 v Pavilonu F

a zjistěte, jak řada nástrojů LOGIQ 
skutečně dává smysl a pomáhá optimalizovat 

operace řezných nástrojů.
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Multifunkční destičky pro rohové 
frézy DoRec
Nástroje řady DoRec si za dobu své existence vy-
budovaly silné postavení mezi zákazníky nejen 
díky tuhé konstrukci čtyřbřitých destiček s unikátní 

geometrií, která umožňuje zefektivnění výroby při 
rohovém obrábění či výrobě drážek.  
Vzrůstající poptávka průmyslu po zpracování těžko-
obrobitelných materiálů, které si zachovávají svoji 
mechanickou pevnost i při vysokých teplotách, 

klade důraz na vyšší efektivitu a stabilitu obrábění. 
Integrací nástrojů a snahou o jejich maximální mož-
nosti využití, s cílem vylepšení hospodaření s ná-
stroji, přichází vývojový tým společnosti Tungaloy 
na základě nových poznatků a přání zákazníků se 
zcela unikátní konstrukcí destiček.
Nová geometrie destiček DoRec umožní zákaz-
níkovi širší rozsah využití nástrojů DoRec také pro 
zapouštění, interpolaci a další 3D frézovací aplikace. 
Nízký řezný odpor a zatížení vřetene včetně mož-
nosti použití vyšších hodnot posuvu jsou výsledkem 
pozitivního úhlu čela a vysoké tuhosti destičky. 
V nabídce jsou destičky v karbidovém materiálu 
AH3135 pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí 
a také v materiálu AH120, který je určený zejména 
pro obrábění litin. Oba karbidové materiály mají 
výhodu vysoké odolnosti proti křehkému lomu, 
vylamování břitu a celkově přispívají k lepší sta-
bilitě procesu. 
Praktické možnosti nástrojové řady DoRec či nová 
tělesa Premium Internal Bar – řady DPMT a další 
zajímavé nástroje vám rádi předvedou odborníci 
společnosti Tungaloy Czech na Mezinárodním stro-
jírenském veletrhu v Brně od 1. do 5. října 2018. ■

TUNGALOY PŘICHÁZÍ S NOVÝMI NÁSTROJI DPMT 
A MULTIFUNKČNÍMI DESTIČKAMI DoRec 
Společnost Tungaloy, výrobce nástrojů, sídlící v japonské prefektuře Fukušima, uvádí na trh 
velmi zajímavé novinky. První novinkou je produkt Premium Internal Bar – řady DPMT pro 
efektivní soustružení otvorů a druhou multifunkční destičky pro nástroje řady DoRec. 

Premium Internal Bar – řady DPMT
Díky vývoji japonských inženýrů společnosti 
Tungaloy se nová tělesa Premium Internal 
Bar – řady DPMT odlišují od standardních 
nástrojů sníženým řezným od-
porem o 10 % při zachování 
vynikající stability a excelentní 
kvality obrobené plochy. 
Novinka se vyznačuje opět skvělým od-
vodem třísek, na který jsou zákazníci zvyklí 
z oblíbených vnitřních soustružnických těles St-
ream Jet Bar. Nová tělesa jsou vyrobena ze speciální 
legované oceli a osazena destičkami DPMT s úhlem 
hřbetu 11°, který je větší o 4° oproti standardním 
destičkám typu DCMT. Tato konstrukční vylepšení 
mají efekt v lepší antivibrační schopnosti nástroje 
a nižších řezných silách při náročných aplika-
cích vnitřního soustružení. Řada DPMT 
je tak vhodným nástrojem pro zákaz-
níky, kteří hledají nástroj s vylepšeným 
tlumením vibrací a výbornou 
kvalitou obrobeného po-
vrchu.
Pro tělesa Premium In-
ternal Bar – řady DPMT jsou 

k dispozici destičky s utvařečem třísek PS, který je 
ideální volbou pro velkou škálu soustružnických 
operací. Tyto destičky jsou k dispozici ve třech 
materiálech: karbid T9215 s CVD povlakem (pro 
soustružení ocelí), cermet NS9530 (pro dokon-
čování) a karbid AH8015 s PVD povlakem (pro 
obrábění žáruvzdorných slitin). Nové typy těles je 
možné dodat ve dvou variantách: se speciální le-
govanou ocelí nebo karbidovou. Pracovní rozsah 
je u těchto nástrojů možné zvolit v průměrech 
od 15 do 22 mm. ■

Navštivte expozici Tungaloy 
v pavilonu F na stánku č. 60 

klade důraz na vyšší efektivitu a stabilitu obrábění. 

Společnost Tungaloy, výrobce nástrojů, sídlící v japonské prefektuře Fukušima, uvádí na trh 
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efektivní soustružení otvorů a druhou multifunkční destičky pro nástroje řady DoRec. 
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Díky vývoji japonských inženýrů společnosti 
Tungaloy se nová tělesa Premium Internal 
Bar – řady DPMT odlišují od standardních 
nástrojů sníženým řezným od-
porem o 10 % při zachování 
vynikající stability a excelentní 
kvality obrobené plochy. 
Novinka se vyznačuje opět skvělým od-
vodem třísek, na který jsou zákazníci zvyklí 
z oblíbených vnitřních soustružnických těles St-
ream Jet Bar. Nová tělesa jsou vyrobena ze speciální 
legované oceli a osazena destičkami DPMT s úhlem 
hřbetu 11°, který je větší o 4° oproti standardním 
destičkám typu DCMT. Tato konstrukční vylepšení 
mají efekt v lepší antivibrační schopnosti nástroje 
a nižších řezných silách při náročných aplika-
cích vnitřního soustružení. Řada DPMT 
je tak vhodným nástrojem pro zákaz-
níky, kteří hledají nástroj s vylepšeným 
tlumením vibrací a výbornou 
kvalitou obrobeného po-

Pro tělesa Premium In-
ternal Bar – řady DPMT jsou 

k dispozici destičky s utvařečem třísek PS, který je 
ideální volbou pro velkou škálu soustružnických 
operací. Tyto destičky jsou k dispozici ve třech 
materiálech: karbid T9215 s CVD povlakem (pro 
soustružení ocelí), cermet NS9530 (pro dokon-
čování) a karbid AH8015 s PVD povlakem (pro 
obrábění žáruvzdorných slitin). Nové typy těles je 
možné dodat ve dvou variantách: se speciální le-
govanou ocelí nebo karbidovou. Pracovní rozsah 
je u těchto nástrojů možné zvolit v průměrech 
od 15 do 22 mm. ■

Tungaloy / DPMT
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CNC soustruhy  
a soustružnická centra oKuMA (pokračování z TM č. 8)

Firma OKUMA pokrývá svým sortimentem CNC soustruhů a soustružnických center téměř 
všechny potřeby zákazníků v tomto oboru obrábění. V minulém vydání TechMagazínu jsme 
se zaměřili na „série“ GENOS, v dnešním díle se budeme věnovat sériím LU EX a LT EX. 

Soustružnická centra série LU se od série LB popiso-
vané v minulém vydání liší hlavně tím, že mají dvě re-
volverové hlavy. Koncepci  modelů série LU je možno 
ilustrovat na příkladu modelu LU4000EX na obr. 1. 

SIMUL TURN LU EX série
Slovní označení SIMUL TURN v úplném názvu série 
naznačují výhodné použití soustruhů se dvěma ná-
strojovými hlavami k souběžnému soustružení (štíh-
lých) hřídelů, k využití spodní nástrojové hlavy jako 
lunety nebo dokonce její použití k automatickému 
zakládání obrobků (obr. 2). Je zřejmé, že obrábění 
dvěma nástroji zvýší produktivitu. Je také známo, 

že při obvyklém způsobu soustružení štíhlých hří-
delů vzniká často samobuzené chvění (chatter). 
Příčinou je malá tuhost obrobku. Synchronizace 
lunety, umístěné v dolní nástrojové hlavě, s nožem 
upnutým v protější horní hlavě obrobek podstatně 
vyztuží a tím chvění potlačí. Stejný efekt má sou-
běžné obrábění dvěma stejnými, protilehlými noži.
V sérii LU je 16 základních modelů soustruhů. Mo-
dely mají další rozměrové varianty v širokém rozsahu 
točných průměrů a délek a hlavně pojezdů os. Liší se 
i technologickými možnostmi, což formálně označují 
velká písmena v závorce u každého modelu. Točný 
průměr se v sérii pohybuje od 180 do 650 mm. Točná 

délka je v rozmezí 350 až 2000 mm. Vrtání vřeten se 
stupňuje od 80 až k 110 mm u největších strojů v sérii 
označených 45II a 45II (M). Rozměrovou výjimkou je 
model LU7000EX určený pro velké obrobky. Přehledně 
jsou některé další konstrukční parametry soustružnic-
kých center série LU uvedeny v Tab. 1. Výkonnostní pa-
rametry modelů LU3000 EX a LU4000 EX udává Tab. 2.
Za zvláštní zmínku stojí model LU S1600. Svým nej-
větším soustruženým průměrem 160 mm je v sérii 
LU nejmenším soustruhem (viz obr. 3). Od ostatních 
modelů série LU se liší klasickým pohonem vřetena 
s řemenovým převodem mezi motorem a vřete-
nem. Motor je umístěn v prostoru mimo nosnou 
strukturu kvůli snížení přenosu tepelné energie, 
která by jinak nepříznivě ovlivnila přesnost stroje. 
Řemen efektivně tlumí vibrace elektromotoru. 
Soustružnické centrum LU7000EX je určeno pro 
těžké soustružnické operace. Odpovídá tomu vý-
konný motor a extrémně vysoký krouticí moment 
na hlavním vřetenu. Model LU7000EX (M) je vybaven 
poháněnými, frézovacími nástroji, jejichž vřetena 
umožňují poměrně těžké frézovací operace (obr. 4). 
Modely LU35II a LU45II jsou konstruovány k obrá-
bění rozměrných hřídelových obrobků a pro těžší 
obrábění. V tom jsou podobné modelům LB35III 
a LB45III. Vybrané parametry obou modelů jsou 
uvedeny v Tab. 2. Typický příklad využití jejich dvou 
nástrojových hlav vidíme na obr. 5 při soustružení 
štíhlého hřídele za pomoci lunety.
Stroje se vyrábí ve třech variantách: High power 
(vysoký výkon), Big-bore spindle (velké vrtání vře-
tena) a High power big bore spindle (kombinace 
obou předchozích provedení). Pohony těchto strojů 
bohatě využívají vlastností VAC motorů k přepínání 
výkonu. Vysokým instalovaným výkonům odpovídá 
robustní konstrukce vřeten, které jsou vyztužené 
uložením ve třetím bodě v předepnutém válečko-
vém ložisku. Pohon je klasický – s ozubenými koly. 
 Modely LU35II a LU45II jsou nejen výkonné, ale 
i přesné. Obráběné průměry se během 24 hodin, 
při změně teploty o 8 °C, změnily pouze o 21 μm při 
soustružení s horní hlavou a o 14 μm při obrábění 
s dolní hlavou. 

TWIN STAR LT série
Soustružnická centra řady LT završují vývoj CNC 
soustruhů OKUMA od jednovřetenového CNC 
soustruhu s jednou nástrojovou hlavou řady LB 
přes stroje řady LU, které mají již dvě nástrojové 
hlavy až k centrům řady LT, kde je navíc připojeno 
protivřeteno a kromě toho může být dodána i třetí 
nástrojová hlava. Koncepční řešení vidíme na obr. 6. 
Koncepce série LT je tedy složitá, programování 
i ovládání vyžaduje zkušené odborníky, ale bo-

Obr. 1 Model LU4000EX MY

Tab. 1 Soustružnická centra série LU, modely 3000EX, výběr parametrů

*Možnost dalších otáčkových rozsahů
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Tab. 1 Soustružnická centra série LU, modely 3000EX, výběr parametrů

Modely LU 3000EX 3000EX 3000EX(M) 3000EX(MY) 3000EX(W) 3000EX(2M) 3000EX(MW)

Max. soustružený průměr (mm) 410 340 L: 410/U: 250 L: 340/U: 180

Max. délka (mm) 350, 600, 1000 250, 550, 950 600

Vřeteno (ot./min) 50–5000 50–5000/6000

Vrtání vřetena (mm) 80

Koník – pinola Morse No. 5

Poháněné nástroje – U: 12/(L/M) L: 8 U: 12/L: 8 U: 12/(L/M) L: 8

Motor vřetena, max.(kW) 22 standard

Modely LU 4000EX 4000EX(L) 4000EX(M) 4000EX(MY) 4000EX (L-VDI) 4000EX(MVDI)

Max. soustružený průměr (mm) Rozsah: U: 420 až 480, L: 280 až 310.

Max. soustružená délka (mm) 400, 650, 1250 400, 650, 1250 650, 1250

Vřeteno (ot./min) 42–4200 42–4200

Vrtání vřetena (mm) 140 91

Koník – pinola NC pojezd, Morse No. 5, pevný i otočný

Poháněné nástroje – U: 12/L: 10

Motor vřetena, max. (kW) 22 standard

LU série LU S1600 LU 35II LU 35II (M) LU 45II LU 45II (M) LU 7000EX LU 7000EX (M)

Max. soustružený 
průměr (mm) 160 550 555–650 900/670

Max. soustružená 
délka (mm) 550, 480, 1000 920–2070 750–3000 2000–3000

Vřeteno (ot./min) 40–4000 14–3200 12–2800 10–1500*

Vrtání vřetena 
(mm) 62 90 110 B08: Ø 200 opce [B12: Ø 320, B15: 

Ø 375, B22: Ø 560] V

Koník – pinola Manuální,  
Morse No. 5 NC pojezd, Morse No. 5 Morse No. 5

Poháněné nástroje 6, horní i dolní 
hlava U: V12/L: V10 U: M-V12/L 

:VDI-V10 U: V12/L: V10 U: MV12/l:  
VDI-V10 12/10 L, M: 12/L: 10

Motor vřetena, 
max. (kW) standard

11 (30 min.), OSP 
11 (15 min.) Fanuc 30, spec. High Power 37 37, spec. High Power 45 45

Tab. 2 Výkonnost modelů LU3000EX a LU4000EX

Obrábění oceli S45C LU3000EX LU4000EX

Soustružení Jednotka

Průřez třísky mm2 4,4 6,0

Úběr materiálu cm3/min 379 648

Řezná rychlost m/min 150 96

Hloubka řezu mm 8 10

Posuvová rychlost mm/ot. 0,55 0,6

Vrtání Průměr nástroje mm 63 63

Řezná rychlost m/min 180 150

Posuvová rychlost mm/ot. 0,25 0,23

Frézování Počet zubů 1 7

Řezná rychlost m/min 200

Stopková fréza Ø 20 mm Posuvová rychlost mm/ot. 1,4

Hloubka řezu mm 18

Úběr materiálu cm3/min 240
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haté technologické možnosti stroje vynahrazují 
veškerou námahu.
V sérii TWIN STAR LT se vyrábí 8 modelů. Odlišují se 
počtem nástrojových hlav a počtem NC řízených os. Vy-
brané parametry modelů této série vidíme v Tab. 3. Kaž - 
dý ze dvou základních modelů LT2000 a LT3000 může 
být proveden se dvěma nebo třemi nástrojovými 

Pavilon F  Stánek 60

MSV2018
1. – 5. října

Srdečně Vás zveme 
k návštěvě naší

expozice

www.tunga loy.cz

Tab. 2 Výkonnost modelů LU3000EX a LU4000EX
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Tab. 1 Soustružnická centra série LU, modely 3000EX, výběr parametrů

Modely LU 3000EX 3000EX 3000EX(M) 3000EX(MY) 3000EX(W) 3000EX(2M) 3000EX(MW)

Max. soustružený průměr (mm) 410 340 L: 410/U: 250 L: 340/U: 180

Max. délka (mm) 350, 600, 1000 250, 550, 950 600

Vřeteno (ot./min) 50–5000 50–5000/6000

Vrtání vřetena (mm) 80

Koník – pinola Morse No. 5

Poháněné nástroje – U: 12/(L/M) L: 8 U: 12/L: 8 U: 12/(L/M) L: 8

Motor vřetena, max.(kW) 22 standard

Modely LU 4000EX 4000EX(L) 4000EX(M) 4000EX(MY) 4000EX (L-VDI) 4000EX(MVDI)

Max. soustružený průměr (mm) Rozsah: U: 420 až 480, L: 280 až 310.

Max. soustružená délka (mm) 400, 650, 1250 400, 650, 1250 650, 1250

Vřeteno (ot./min) 42–4200 42–4200

Vrtání vřetena (mm) 140 91

Koník – pinola NC pojezd, Morse No. 5, pevný i otočný

Poháněné nástroje – U: 12/L: 10

Motor vřetena, max. (kW) 22 standard

LU série LU S1600 LU 35II LU 35II (M) LU 45II LU 45II (M) LU 7000EX LU 7000EX (M)

Max. soustružený 
průměr (mm) 160 550 555–650 900/670

Max. soustružená 
délka (mm) 550, 480, 1000 920–2070 750–3000 2000–3000

Vřeteno (ot./min) 40–4000 14–3200 12–2800 10–1500*

Vrtání vřetena 
(mm) 62 90 110 B08: Ø 200 opce [B12: Ø 320, B15: 

Ø 375, B22: Ø 560] V

Koník – pinola Manuální,  
Morse No. 5 NC pojezd, Morse No. 5 Morse No. 5

Poháněné nástroje 6, horní i dolní 
hlava U: V12/L: V10 U: M-V12/L 

:VDI-V10 U: V12/L: V10 U: MV12/l:  
VDI-V10 12/10 L, M: 12/L: 10

Motor vřetena, 
max. (kW) standard

11 (30 min.), OSP 
11 (15 min.) Fanuc 30, spec. High Power 37 37, spec. High Power 45 45

Tab. 2 Výkonnost modelů LU3000EX a LU4000EX

Obrábění oceli S45C LU3000EX LU4000EX

Soustružení Jednotka

Průřez třísky mm2 4,4 6,0

Úběr materiálu cm3/min 379 648

Řezná rychlost m/min 150 96

Hloubka řezu mm 8 10

Posuvová rychlost mm/ot. 0,55 0,6

Vrtání Průměr nástroje mm 63 63

Řezná rychlost m/min 180 150

Posuvová rychlost mm/ot. 0,25 0,23

Frézování Počet zubů 1 7

Řezná rychlost m/min 200

Stopková fréza Ø 20 mm Posuvová rychlost mm/ot. 1,4

Hloubka řezu mm 18

Úběr materiálu cm3/min 240
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Tab. 3 Vybrané parametry modelu LT2000EX a LT3000EX

Model 2000EX(M) 2000EX(MY) 3000EX(M) 3000EX(MY)

Max. soustružený prům. (mm) 210 350

Max. soustružená délka (mm) 130 200

Max. otáčky vřetena L/R, 1/min 6000 5000

Max. otáčky poháněných nástrojů, 1/min 6000

Vrtání vřetena (mm) 62 80

Počet nástrojů L/M: 16

Motor vřetena L/R (kW) VAC 11,5/7,5, Opce: 22/15 VAC 22/15, Opce: 30/22

Krouticí moment (Nm) 183/119

Max. prům. tyčového materiálu (mm) 51 69

Tab. 4 Výkonnost modelů LT2000EX a LT3000EX

Operace LT2000EX LT3000EX

Soustružení, ocel S45C

Průřez třísky (mm2) 2,5 4,4

Řezná rychlost (m/min) 150 150

Hloubka řezu (mm) 5 8

Posuvová rychlost (mm/ot.) 0,5 0,55

Vrtání, ocel S45C

Průměr nástroje, karbid (mm) 30 63

Řezná rychlost (m/min) 150 120

Posuvová rychlost (mm/ot.) 0,15 0,2

Frézování, ocel S45C

Úběr materiálu (cm3) 144 200

Průměr nástroje (mm) 16 20

Počet zubů 5 7

Řezná rychlost (m/min) 201 200

Radiální x axiální hl. třísky (mm x mm) 3,0 x 16 2,5 x 20

Posuvová rychlost (mm/ot.) 0,75 1,26
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Obr. 3 Koncepce soustružnického centra LU-S1600

Obr. 2 Možnosti využití dvou nástrojových hlav

Obr. 4 Výkonové diagramy modelu LU7000EX (M) – (vlevo) hlavní vřeteno, (vpravo) frézovací vřeteno pro 
poháněné nástroje

Obr. 5 Soustružení štíhlého hřídele s pomocí lunety 
upnuté v dolní nástrojové hlavě

Obr. 6 Pracovní prostor LT2000EX / LT3000EX

Motor vřetena 
umístěn vně

Tuhý vřeteník – pohon vřetene z motoru řemenem

Koník, 
pinola, 
Morse No. 5

Nástrojová 
hlava pro  
12 nástrojů

Valivá vedení 
suportů
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hlavami. Všechny nástrojové hlavy V16 pojmou  
16 nástrojů. Parametry těchto provedení jsou shodné 
až na pojezdy v řízených osách. NC řízené osy ukazuje 
obr. 7. Samozřejmostí je možnost připojení podavače 
tyčového materiálu nebo další automatizační techniky.

V pokračování článku jsme stručně popsali 
provedení tří sérií CNC soustruhů a soustružnických 
center japonské firmy OKUMA. Výčet strojů, které 
tato firma vyrábí, tím ale zdaleka nekončí. K dispozici 
jsou ještě svislé a čelní CNC soustruhy a také CNC 

multifunkční obráběcí centra, CNC svislá a vodo-
rovná centra a 13 modelů CNC brusek.  
Výběr obráběcích strojů OKUMA je tedy velmi bo-
hatý. Připočteme-li k tomu vynikající precizní dílenské 
provedení, výkonnost, přesnost a také spolehlivost 
a jednoduchost ovládání jejich řídicího systému OSP, 
vidíme, že zákazník má na výběr vynikající výrobní 
prostředky. V neposlední řadě je k dispozici před-
váděcí, školicí a servisní firma MISAN, sídlící v Lysé 
nad Labem, připravená k praktickému předvedení 
schopností těchto strojů i k jejich provozní údržbě. ■

Ondřej Svoboda, Pavel Bach, Misan

Pavilon F  Stánek 60

MSV2018
1. – 5. října

Srdečně Vás zveme 
k návštěvě naší

expozice

www.tunga loy.cz

Tab. 4 Výkonnost modelů LT2000EX a LT3000EX

Operace LT2000EX LT3000EX

Soustružení, ocel S45C

Průřez třísky (mm2) 2,5 4,4

Řezná rychlost (m/min) 150 150

Hloubka řezu (mm) 5 8

Posuvová rychlost (mm/ot.) 0,5 0,55

Vrtání, ocel S45C

Průměr nástroje, karbid (mm) 30 63

Řezná rychlost (m/min) 150 120

Posuvová rychlost (mm/ot.) 0,15 0,2

Frézování, ocel S45C

Úběr materiálu (cm3) 144 200

Průměr nástroje (mm) 16 20

Počet zubů 5 7

Řezná rychlost (m/min) 201 200

Radiální x axiální hl. třísky (mm x mm) 3,0 x 16 2,5 x 20

Posuvová rychlost (mm/ot.) 0,75 1,26

▲ ▲

Obr. 7 Řízené osy modelů série LT

Koník, 
pinola, 
Morse No. 5

Nástrojová 
hlava pro  
12 nástrojů
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Všechno elektricky!
Firmu Festo má mnoho lidí v povědomí především jako výrobce pneumatických 
komponentů pro automatizaci. Ve skutečnosti je tomu už téměř dvacet let, co se 
zabývá vývojem, výrobou a dodávkami elektrických pohonů. 

Know-how firmy je spojeno především s me-
chanickými pohyby, ať už s jednoduchým pří-
močarým či otočným, tak dokonce i s komplet-
ními manipulátory dodávanými na klíč. Čerstvou 
novinkou je možnost vytvořit z katalogových 
výrobků manipulační celek, aniž by obsaho-

val jakoukoliv pneumaticky poháněnou část.
Ponecháme stranou běžné přímočaré elektrické 
pohony, jejichž sortiment je velmi široký a obsa-
huje pohony s ozubenými řemeny či pohybovými 
šrouby a vedením umístěným vně či uvnitř, a bu-
deme se věnovat novinkám.

Automatizace a stůl?
Nejrychleji se rozvíjející oblastí v automatizaci jsou 
tzv. stolní aplikace (odehrávají se obvykle opravdu 
na ploše stolu podobné) a lehká montáž, defi-
novaná jako práce s předměty lehčími než 1 kg 
a o objemu menším než 1 l, tedy především jde 
o výrobu elektroniky.
Pro tyto úlohy se skvěle hodí nová generace po-
honů, vyvinutá s ohledem na co nejvyšší úsporu 
prostoru i nákladů. Pohony ELGC s ozubeným ře-
menem nebo pohybovým šroubem (obr. 1) se 
spolu s letmými pohony EGSC (obr. 2) navzájem 
snadno spojí do podoby manipulátoru s nedostižně 
úsporným půdorysem, a to ještě navíc bez přecho-
dových dílů, přímo mezi sebou (obr. 3).

Elektrický úchop a bez softwaru?
Ještě nedávno by nikoho nenapadlo, že lze vytvo-
řit elektrické chapadlo, které je s pneumatickými 
protějšky srovnatelné nejen rozměry, ale i výkonem 
a především jednoduchostí. Nová řada chapadel EHPS 
to dokáže (obr. 4). Všechny čtyři velikosti se připojují 
jediným konektorem M12, do kterého stačí přivést 
napájecí napětí 24 VDC a dva ovládací signály pro 
sevření/rozevření čelistí. Otočným přepínačem lze 
přímo na tělese chapadla zvolit jednu ze čtyř hodnot 
pro sílu úchopu a tím je vše připraveno. Bez softwaru, 
bez programování a složitého nastavování. Činností 
se tak velmi přibližuje pneumatickým chapadlům, síla 
sevření činí podle velikosti až téměř 250 N na každou 
čelist, tedy pro potřeby výpočtu třecí síly lze uvažovat 

Obr. 1: Pohony ELGC obsahují uvnitř ukryté přesné vedení a buď pohybový šroub, nebo ozubený řemen

Obr. 2: Letmé pohony EGSC s vnějším vedením jsou velmi přesné a tuhé

Obr. 3: Prostorově úsporné manipulátory lze složit 
z katalogových výrobků přímým spojením bez 
adaptérů

Obr. 4: Elektrická chapadla EHPS se používají stejně 
snadno jako pneumatická
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s téměř 500 N. Zdvih každé čelisti je až 16 mm. Při 
výpadku napájení zůstává mechanika díky svojí samo-
svornosti v dané poloze. V případě potřeby je možné 
mechanizmus ručně odblokovat a úchop uvolnit.

Dva v jednom – kombinace  
úchopu a otáčení
Stejně jako dřívější pneumatická verze, kombinují 
jednotky EHMD otočný pohyb spolu s úchopem. 

Máte na vybranou – chapadlo může být poháněno 
pneumaticky, ale i elektricky (obr. 5). V takovém 
případě je možné manipulovat malými předměty 
výhradně elektricky. Jednotka patří zejména do 
oblasti lékařské a laboratorní techniky, ale jistě na-
jde uplatnění i jinde. Aplikace je usnadněna kom-
pletním příslušenstvím – montážními díly včetně 
adaptéru s kompenzací výšky (pasivní teleskop se 
snímáním koncových poloh) pro zamezení násilné 
kolize při manipulaci s citlivými výrobky.

Elektrické zarážky – hybrid?
Dalším výrobkem, který se dočkal elektrického pro-
vedení, jsou zarážky používané na dopravnících 
(obr. 6). Přesto, že k zarážce EFSD nevede žádná 
hadička se stlačeným vzduchem, můžeme hovo-
řit o hybridní technice – tlumení nárazu je totiž 
zajištěno stlačením vzduchu, který se ovšem plní 
pouze pasivně propojením s okolní atmosférou 
při každém opětovném „natažení“ zarážky. Toto 
natažení do pracovní polohy probíhá elektricky. 
K ovládání zarážky slouží dva běžné konektory M12. 
Do prvního postačí přivést napájecí napětí 24 VDC 
a signál pro návrat do základní polohy. V druhém 
najdete signalizaci obou koncových poloh. Tlumení 
vzduchem je výkonné a v nejtěžší verzi zvládne i ná-
raz břemena o hmotnosti 100 kg rychlostí 6 m/min.
Těchto několik příkladů jasně ukazuje, že trend po-
užívání elektrických pohonů je trvalý a dlouhodobý. 
Postupně se daří překonávat nevýhody v podobě 
velikosti a hmotnosti, zcela nekompromisně klesá 
pro uživatele náročnost ohledně softwaru, progra-

mování a speciálních znalostí z oboru elektroniky 
a regulace. I když k nahrazování pneumatických 
pohonů elektrickými je ještě hodně daleko, mů-
žeme očekávat, že podobných čistě elektrických 
výrobků bude rychle přibývat. ■

hala V | stánek 115

Objevte svět digitální pneumatiky!
1. – 5. 10. 2018, Brno

V í c e  i n f o r m a c í  n a  w w w. f e s t o. c z / m s v

Inzerat_MSV_Automa_[180x122].qxp_Festo  23.08.18  11:13  Stránka 1

Pokud byste rádi viděli tyto a další novinky 
Festo na vlastí oči, navštivte náš stánek  

na veletrhu MSV 2018 (hala V, č. stánku 115). 
K dispozici Vám budou naši odborní poradci 

a techničtí specialisté, kteří rádi zodpoví veškeré 
Vaše dotazy a doporučí nejvhodnější řešení  

pro konkrétní aplikace.

Obr. 5: Kombinace elektrického otáčení 
a pneumatického nebo elektrického úchopu - 
prostorově úsporná jednotka EHMD

Obr. 6: Čistě elektrické robustní zarážky EFSD pro 
dopravníky
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NoviNka z varNsdorfu
Jedna z nejsilnějších strojírenských firem v Ústeckém kraji, přední evropský výrobce obrábě-
cích strojů TOS VARNSDORF si letos připomíná 115 let od svého založení. Ve svých začátcích 
malá soukromá firma, spíše dílna než továrna, se postupně změnila v prosperující továrnu 
vyvážející téměř do všech světadílů. 

Hlavní činnost firmy TOS VARNSDORF a.s. spočívá ve 
vývoji, výrobě, prodeji a servisu obráběcích strojů. 
Konkrétně to jsou vodorovné vyvrtávačky, stroje 
s velmi širokými možnostmi použití.
Na dlouholetou tradici plynule navazuje i současná 
výroba v moderním výrobním areálu společnosti. 
Firma nežije jen z tradice, naopak – průběžně inves-
tuje: do zaměstnanců, do vývoje nových produktů 
a do výrobních kapacit. 
„Snažíme se držet krok s nejnovějšími trendy ve způ-
sobu obrábění, technickými parametry nástrojového 
vybavení a neustále se rozrůstající škálou techno-
logického příslušenství. Každoročně investujeme 
desítky milionů korun do technického rozvoje, bez 
kterého si nelze představit dlouhodobě udržitelnou 
strategii rozvoje firmy. Jenom za posledních pět let 
jsme dokázali na trh uvést pět zcela nových strojů, 
což je v kategorii našich produktů zcela unikátní,“ říká 
statutární ředitel společnosti Jan Rýdl, a doplňuje: 
„Ruku v ruce s technickým rozvojem produktů musí 
jít i rozvoj naší vlastní výrobní základny, do které kaž-
doročně investujeme okolo 100 milionů korun. Tyto 
investice jsou zcela nezbytné pro to, abychom doká-
zali splnit náročné podmínky pro přesné obrábění 
klíčových dílců pro stavbu našich vlastních strojů.“ 

Stroj s unikátním charakterem
Po loňské úspěšné premiéře nové řady obráběcích 
center, když v březnu firma představila obráběcí 
centrum WHT 110 C (v současnosti je tento stroj 
již plně zapojen do výroby v provozu těžké me-
chaniky firmy), bylo v červnu na Zákaznickém dnu 
předvedeno obráběcí centrum WHT 130 C, další člen 

Příprava horizontálního obráběcího stroje WHT 130 C, který je vhodný pro nejnáročnější operace

Obráběcí centrum WHT 110 C je již plně zapojeno  
do výroby v provozu těžké mechaniky firmy
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Díky modulárnímu systému 
jsou TOX®-Kleště

sestaveny individuálně 
na přání zakazníka

pro všechny typy 
aplikací.
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Stánek č. 059, hala B

řady obráběcích strojů WHT 110 / 130 
(C). Jde o horizontální obráběcí stroj 
vhodný pro nejnáročnější operace, 
které vyžadují přesné vrtání, řezání 
závitů, karuselování nebo frézovaní. 
Stroje řady WHT mohou být konci-
povány jako obráběcí centra s širokou 
škálou přídavných zařízení, např. au-
tomatickou výměnou technologic-
kých palet, nástrojů, zvláštního pří-
slušenství, přídavných karuselovacích 
stolů a řadou dalších doplňků, které 
uspokojí potřeby i těch nejnáročněj-
ších aplikací v takových odvětvích, 
jako jsou letecký průmysl, energetika, 
zemní práce, ropný průmysl a obecné 
strojírenství. Tyto stroje jsou vhodné 
pro kusovou i sériovou výrobu.
Obráběcí centrum WHT 130 (C) je 
krytovaný frézovací a vyvrtávací stroj 
s uspořádáním loží do tvaru T s příčně 
přestavitelným otočným stolem, resp. 
paletou, nebo karuselovacím stolem 

a podélně přestavitelným stojanem. 
Stroj je koncipován do kompaktního 
celku, ve kterém je integrováno i třís-
kové hospodářství a oběh chladicí 
kapaliny. V základním provedení má 
stroj pět plně řízených os a CNC ří-
zené otáčky vřetena s možností jeho 
úhlového polohování. Standardně je 
řízen řídicím systémem Heidenhain 
iTNC 530 HSCI nebo TNC 640 a vy-
baven AC digitálními servopohony 
pro náhon posuvů a AC digitálním 
pohonem vřetena firmy Siemens. 
Pokud si zákazník bude přát, stroj 
může být vybaven i jiným řídicím 
systémem (např. Sinumerik 840 D SL). 
Stroj je nabízen v „levém“ provedení, 
tj. s vřeteníkem po levé ruce obsluhy 
(při pohledu ze stanoviště obsluhy do 
místa obrábění).

Stvořeno podle zákazníků
Nová řada obráběcích strojů a center 
byla vyvinuta na základě požadavků 

zákazníků pro moderní výrobu. Po 
takřka šestiletém vývoji, který zahr-
noval nejdříve vývoj vřeteníkových 
jednotek, následně rámu a nakonec 
aplikaci přídavných zařízení, tak při-
cházejí na trh skutečně technicky 
unikátní stroje, které svým výkonem, 
multifunkčností, komfortem pro 
obsluhu a jedinečným designem 
představují unikátní přidanou hod-
notu pro zákazníky. Přednosti těchto 
strojů lze ukázat na několika základ-
ních vlastnostech:
Výkon – pracovní rychlosti až 
36 m/min, otáčky výsuvného vřetena  
5000 ot/min, instalovaný výkon 37 kW, 
litinový rám, instalované lineární ve-
dení a tepelná kompenzace rámu 
stroje předurčují stroj pro opravdu 
výkonné a přitom přesné obrábění. 
Univerzálnost – možnosti konfi-
gurace os, typu a provedení stolu 
(palet), aplikací systémů výměny 

nástrojů a výběr dalšího příslušen-
ství přizpůsobuje stroj požadavkům 
zákazníka.
Multifunkčnost – dva typy vřete-
níkových jednotek, různé frézovací 
hlavy, soustružnické držáky a karuse-
lovací provedení stolu (palety), to vše 
umožňuje plnohodnotné frézovací 
a soustružnické užití. 
Snadná obsluha a servis – praco-
viště obsluhy je vybavené ergono-
micky řešeným panelem pro obsluhu, 
včetně přenosného ručního ovládání 
a ofukovací pistole. Stroj je přizpůso-
bený pro snadnou demontáž krytů 
v oblasti stojanu a podél ukotvení 
rámu.
Integrace konceptu Průmysl 4.0 
– speciálně vyvinuté programové pro-
středí TOS Control s integrovaným 
řídicím systémem a dalšími aplika-
cemi, které rozšiřují technologické 
užití a umožňují integraci s dalšími 
prvky výrobního procesu. ■

WHT 130 C je krytovaný frézovací a vyvrtávací stroj (na snímku zatím ještě bez 
krytování) s uspořádáním loží do tvaru T s příčně přestavitelným otočným stolem
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HIWIN PŘEDSTAVÍ NOVÁ 
ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL 4.0
Nové produkty i řešení na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu
Společnost HIWIN, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, letos 
představí několik zajímavých řešení i produktů, které reagují na aktuální potřeby trhu i na 
nastupující období automatizace a robotizace.

„Brněnský strojírenský veletrh je pro nás příležitostí, 
jak uceleně představit široké odborné veřejnosti 
naše produkty a řešení lineární techniky,“ komentuje 
Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti HIWIN 
s.r.o., a dodává: „Jedním ze zajímavých exponátů je 
plně funkční manipulátor, na kterém můžeme ná-
zorně a prakticky demonstrovat jednotlivé možnosti 
a nabízená řešení polohování. Toto zařízení v pod-
statě integruje a prezentuje naše veškerá nabízená 
řešení. Dále bych chtěl upozornit na pojezdovou 
dráhu určenou pro průmyslové roboty, která šes-
tiosým robotům doslova přidává sedmou osu.“ ■

www.hiwin.cz

Přehledný manipulátor HIWIN
V rámci své expozice představí společnost HIWIN přehledný manipulátor, 
který bude v praxi demonstrovat možnosti, výhody a dostupná technická 
řešení polohování. Manipulátor je funkčně sestaven z jednotlivých mož-
ných prvků i jejich variant a znázorní kompletní možnosti polohování 
s využitím lineárního motoru a kuličkového šroubu i ozubeného řemene. 
Vzájemná kooperace a simulovaná manipulace ukáže produkty HIWIN 
tak, jak fungují v reálném průmyslovém nasazení.

Tříosý Gantry systém z kompaktních modulů KK
Druhým z funkčních zařízení bude tříosý Gantry systém. Jedná se 
o optimalizované polohovací zařízení pro menší zatížení a menší 
zdvihy. Přednost tohoto řešení spočívá v použití jednoduchých, 
kompaktních, katalogizovaných a ekonomicky dostupných mo-
dulů KK. Následně je možné snadno kombinovat velikosti modulů 
s ohledem na požadovanou délku pojezdu a zatížení. Tyto mo-
duly jsou využity ve všech třech osách zařízení. Další výhodou je 
jednoduchý a rychlý servis s možností výměny celého modulu. 
Nabídka Gantry systémů bude na veletrhu doplněna i o žádaný 
systém s lineárními motory a ekonomicky dostupnou technologií 
řízení pro jednoduché systémy Promax.

Sedmá osa pro průmyslové roboty
S nástupem a prudkým rozvojem robotizace přináší společnost HIWIN nová 
řešení, která zajistí kolaborativním a manipulačním robotům vyšší dosah a roz-
šíření manipulačního prostoru. Robot, který využívá pojezdovou dráhu, může 
obsluhovat více pracovišť. Zákaznická řešení HIWIN pro třídu manipulačních 
robotů (se zátěží do 30 kg a dosahem ramen do 100 cm) zahrnují především 
vodorovné aplikace, ale také méně obvyklé aplikace svislé. Pojezdové dráhy 
HIWIN využívají především vlastní lineární motory, které zajišťují vyšší úroveň 
polohování a dosahují lepších parametrů. Je možné využít i řešení s ozubeným 
hřebenem a pastorkem. V případě vertikálních aplikací je řešení postaveno 
především na kuličkových šroubech. Řešení, která nabízí HIWIN, plně spolu-
pracují s řídicím softwarem robotů, reflektují dané standardy a splňují příslušné 
technické parametry. HIWIN nabízí tato řešení nejen uživatelům robotů, ale 
i přímo jednotlivým výrobcům robotů, kteří chtějí nabízet ucelené aplikace. 

Společnost HIWIN najdete 
na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu v Brně 
od 1. do 5. října 2018 

v pavilonu V na stánku č. 099.

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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EliminacE chyb pomocí 
modErní hydraulické 
zkušEbny
Akciová společnost ŽĎAS patří ke špičkám českého strojírenství již bezmála 70 let. Je známá 
jako moderní a spolehlivý výrobce tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných 
výrobků, produktů metalurgie a lisovacích nástrojů. U konstrukce svých zařízení klade důraz 
na konkrétní požadavky a potřeby zákazníka – především výkonnost, spolehlivost a snadnou 
údržbu a obsluhu. 

Díky dlouholetým zkušenostem z oboru, vlastní 
moderní projekci a vývoji zaručuje vysokou kvalitu, 
spolehlivost a stoprocentní servis. Kromě základ-
ních oborů zahrnuje výrobní program společnosti 

také vývoj a výrobu hydraulických systémů, jako 
jsou hydraulické válce, ventily nebo bloky osa-
zené hydraulickými prvky. Právě tlak na eliminaci 
projekčních chyb, výrobních vad či nesprávného 
nastavení základních parametrů vedl společnost 
ŽĎAS k investici do moderně vybavené hydrau-
lické zkušebny HYDRA. Ta umožňuje klientům 
provedení tlakových a funkčních zkoušek, zkou-
šek těsnosti tlakem, průtokových charakteristik, 
zátěžových testů, zkoušek čistoty oleje či revizí 
tlakových nádob stabilních.
Zkušebna se skládá z centrální hydraulické stanice 
Charón, hydraulických standů Kentaur a Satyr, 
vývojového standu Prometeus, tlakovací komory 
Hádes a mobilního zkušebního agregátu Ikaros. 
Hlavní funkcí centrální hydraulické stanice Cha-
rón je zajištění tlakové energie jako zdroje tlaku 
a průtoku pro napájení standů a tlakovací komory 
hydraulické zkušebny. Hydraulický stand Ken-
taur je stacionární zařízení umožňující odzkoušet 
hydraulické bloky menších rozměrů (2000 × 300 
× 300 mm) včetně možnosti řízení zátěžových 
hydromotorů. Cílem tohoto standu je prověřit 
u testovaných hydraulických bloků jejich vlast-

nosti, funkce, charakteristiky, a zda splňují poža-
dovaná kritéria, která jsou na ně kladena. Stand 
Kentaur zajišťuje tlakování testovaného bloku 
vysokým tlakem, řídicím tlakem a pracovním tla-

kem, řízení ventilů a měření tlaků na testovaném 
bloku, měření průtoku pracovního tlaku do tes-
tovaného bloku a ovládání vestavěných hydro-
motorů (přímočaré, rotační) testovaným blokem. 
Na hydraulickém standu Satyr se provádí tlakové 
a funkční zkoušky klasických a proporcionálních 
hydraulických prvků. Zajišťuje provádění zkoušek 
hydraulických prvků s propojovacími rozměry dle 
norem ISO. 
Vývojový stand Prometeus provádí výzkumná 
měření hydraulických pohonů s hmotnou zátěží 
a přesně a rychle zaznamenává data z hydraulic-
kého obvodu. K tomu slouží počítačový program 
Matlab a hardwarový modul dSPACE pro řízení 
obvodu a záznam dat. Jde o sestavu řídicího standu 
a tří pohonů – horizontálního, vertikálního a rotač-
ního standu. 
Vertikální stand simuluje mimo jiné rychlokování. 
Stand Prometeus zajišťuje manuální řízení pohybu 
jednotlivých standů (dojetí do koncové polohy), 
pohyb standů v uzavřené smyčce se sníženými 
parametry, zátěž pohonů proporcionálním roz-
vaděčem a pojistným ventilem (statická zátěž), 
regulaci síly (krouticího momentu) pohonu, sek-
venci rychlokování vertikálního standu a řízení 
pohybů a záznam dat pomocí systému dSPACE 
a programu Matlab. 
Tlakovací komora Hádes slouží k testování 
rozměrných hydraulických válců a bloků, 
ventilů (dle ISO 7368/DIN 24342 pro světlosti  
DN50 – DN125 / DN160) a dalších hydraulických 
zařízení. Nespornou výhodou zkušebního agre-
gátu Ikaros je jeho mobilita. Lze jej přesouvat 
v rámci areálu společnosti ŽĎAS buď prostřednic-
tvím jeřábu, nebo kolejové dopravy. Toto zařízení 
slouží jako zdroj hydraulické tlakové energie pro 
zvolený režim aplikace (např. hydraulické stanice, 
cyklování či tlakování hydraulických válců), zdroj 
vysokotlaké hydraulické energie, řídicí hydraulické 
tlakové energie a jako nezávislý zdroj pro stabilitu 
teploty a čistoty hydraulické kapaliny. ■Hydraulický válec pro kovací lis CKW 3300/4000 – tlaková a funkční zkouška

Směrový ventil DN32 – průtoková charakteristika
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přEHlEdný 
ManipulÁTor HiWin
KoMPLETNÍ MožNosTI  
PoLoHoVÁNÍ s VYužITÍM  
LINEÁrNÍHo MoToru  
A KuLIČKoVéHo šrouBu  
I oZuBENéHo řEMENE.  
VZÁjEMNÁ KooPErACE  
A sIMuLoVANÁ MANIPuLACE 
PřEDsTAVÍ ProDuKTY HIWIN 
TAK, jAK fuNgujÍ V rEÁLNéM 
PrůMYsLoVéM NAsAZENÍ.

TříoSý GanTry SySTéM 
z KoMpaKTnícH 
Modulů KK 
oPTIMALIZoVANé PoLoHoVACÍ 
ZAřÍZENÍ Pro MENšÍ ZATÍžENÍ 
A MENšÍ ZDVIHY. jE PosTA-
VENo NA jEDNoDuCHÝCH, 
KoMPAKTNÍCH A EKoNoMICKY 
DosTuPNÝCH MoDuLECH KK. 
jEDNoDuCHÝ A rYCHLÝ sErVIs.

SEdMÁ oSa pro 
průMySloVé roboTy
PojEZDoVé DrÁHY HIWIN ZVY-
šujÍ DosAH KoLABorATIVNÍCH 
A MANIPuLAČNÍCH roBoTů  
A ZVěTšujÍ jEjICH oPErAČNÍ 
ProsTor.

INTELLIgENCE IN MoTIoN

HiWin PřINÁšÍ 
NoVÝ PoHLED NA 
induSTry 4.0
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Váš partner v oblasti

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
AUTOMATIZACE A SLÉVÁRENSTVÍ www.kovosvit.cz

techmagazin-210x147.indd   1 04.09.18   10:34

Vesmír je nakloněn, značení 
laserem už dáVno není 
cenoVé sci-fi
Myslíte ekonomicky a máte strach, že laser je drahý? Myslíte si, že laser je pro vás nedobytný 
jak válečné zlato ve švýcarských bankách? Myslíte, že laser je aristokracií v průmyslu a modrá 
krev je jen pro vyvolené? V Leonardu vás vyvedeme z omylu. 

Současné ceny CO
2
 laserů jsou shodné s inkjet CIJ 

technologií. Oproti nim ale CO
2
 lasery nabízí mno-

hem více předností, a především následnou ekono-
miku provozu bez nákladů na spotřební materiál. 
Navíc i ceny vláknových laserů jsou v porovnání 
s jejich životností velmi nízké.

Hodně světla za málo peněz s CO2  
laserem
Je potřeba být trendy a vyměnit šatník prů-
myslových věciček u vás v provozu. Již za cca  
250 000 Kč (10 000 eur) je možné mít plnohod-
notný CO

2
 laser Solaris eMark s dostatečným vý-

konem 10 W pro značení do lakovaného kartonu, 
skla, etiket nebo na plastové krabičky. Značení jako 
pěst, tedy se značící plochou 100 x 100 mm, kterou 
lze polohovat na přímé nebo úhlové značení (ve 

směru 90°) navíc s možností značit za pohybu na 
výrobky na dopravníku nebo ve statickém režimu 
na stojící produkty.
Ekonomika provozu je oproti inkjet technologii 
zvýrazněna právě značením bez použití spotřeb-
ních materiálů, jako je inkoust a ředidlo. Důležitým 
faktorem pro návratnost investice je životnost 
CO

2
 trubice, která je odhadována na 45 000 ho-

din kontinuálního výkonu. V porovnání s inkjet 
technologií může být návratnost investice i do 
jednoho roku!
Baví vás nejmodernější retro? Tak si zůstaňte u tla-
čítkového telefonu. Ale s lasery Solaris jdete do 
budoucnosti s volitelným dotykovým terminálem 
pro nastavení laseru. Ovládání je svým intuitivním 
menu a velkými tlačítky připraveno i pro ovládání 
v těžkém průmyslu, například prstem v rukavicích. 
Pro propojení s PLC automatem nebo s PC je la-
ser vybaven ethernet konektorem s nastavením 
vlastní IP adresy. Komunikačním protokolem je 
možné laser kompletně ovládat. Jak volbu zprávy, 
tak i zasílání proměnných údajů, například hodnoty 
hmotnosti z váhy.
I když jde o velmi levný průmyslový laser, jeho 
software obsahuje možnost tisku GS1 čárových 
kódů, datamatrix kódů, grafiky a loga ve vektorové 
kvalitě a tisk textu bez omezení řádků (omezeno 
jen značenou plochou).

Bez kouzel, čar a zaklínadel,  
vláknem do kovu již za 4 „kačky“
Není vůbec pravda že průmyslové lasery pro 
značení do kovu nebo pro kontrastní značení do 
plastového materiálu jsou drahé. Jejich cena je cca 
500 000 Kč (20 000 eur). V přepočtu na pořizovací 
cenu (laseru e-SolarMark FLS, který má životnost 

laserového zdroje 145 000 hodin kontinuálního 
výkonu) vás hodina provozu vyjde ani ne na čtyři 
„kačky“, a na to má opravdu každý!
Svou vlnovou délkou laserového paprsku, na rozdíl 
od CO

2
 laseru, působí i do kovových materiálů. 

Velmi kontrastní značení vytváří i na většině plas-
tových materiálů. Díky kontrastnímu značení je pak 
možné číst čárové kódy a datamatrix kódy běžnými 
čtečkami. Značicí pole vláknových laserů může být 
až 500 x 500 mm.
Stejně jako jedinečná socha překonává zahradní 
trpaslíky, tak Solaris laser překonává konstrukcí 
imitátory průmyslové technologie. Konstrukce 
laserů je v celonerezovém provedení a je vybavena 
autonomní řídicí jednotkou, veškerými nutnými 
bezpečnostními prvky, jako je total Stop, blokace 
zapnutí laseru klíčkem nebo standardně vybave-

nou bezpečnostní záklopkou, kterou lze externě 
ovládat a dosáhnout tak třídy bezpečnosti PLe. 
Díky LAN/Ethernet komunikačnímu protokolu lze 
lasery ovládat dálkově. USB vstupem lze připojit 
i WiFi modul, a jde to i bez drátů, a na ovládání 
využít implementovanou Web server aplikaci 
a ovládat laser např. „chytrým mobilem“ přes 
VNC aplikaci.
Leonardovy lasery Solaris díky svým vlastnostem, 
kvalitou, cenám i životností bodují a drtí své 

CO2 laser Solaris e-SolarMark+

Vláknový laser Solaris e-SolarMark+ FL

CO2 laser Solaris eMark ECO
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konkurenty. Jsou nej -
vyhledávanější eko-
nomickou volbou pro 
značení produktů. Solaris laser 
je takový značící kulturista s tváří ba-
rové tanečnice. Za povšimnutí stojí i naše 24ho-
dinová servis linka, kdy jsme s vámi každou 
minutu vašeho pracovního života, a dostupný 
celých 365 dní, i když naše zařízení dělají práci 
u vás třeba jen 1sec v pracovním cyklu. Jako 
reference hovoří za nás velké množství úspěšných 
instalací jak v CZ tak v SK. ■

Váš partner v oblasti

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
AUTOMATIZACE A SLÉVÁRENSTVÍ www.kovosvit.cz

techmagazin-210x147.indd   1 04.09.18   10:34

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec, e-mail: bubenicek@LT.cz  
www.LT.cz

ufounŮ je 18 druhŮ, 
stejnĚ jako 

laserŮ Solaris

ufounŮ je 18 druhŮ, 
stejnĚ jako 

laserŮ Solaris Benefity laserů Solaris
 ●  Malé integrační rozměry
 ●  Celonerezové provedení  až v IP65
 ●  Modulární variabilita (volba optiky, řídicí jednotky, skenovací hlavy)
 ●  Ovládací vícejazyčná jednotka s 15“ dotykovým displejem a podporou češtiny
 ●  Jednoduchá obsluha s plně automatickým chodem
 ●  Značení bez omezení řádků textu (jen značenou plochou) s kombinací 
grafiky, loga, čárového kódu, 2D kódu, datumu spotřeby, času, šarže, 
počítadla, interní kódy
 ●  Značící plocha od 50 x 50 mm do 500 x 500 mm, dle použité optiky
 ●  Velká konektivita RS 232, USB, Ethernet
 ●  Bezpečnostní dvouokruhový systém, integrované stop tlačítko

Jaký máte projekt? Lasery Solaris jsou řešením. 
Kontaktujte nás, vytvoříme vám vzorky na vašich produktech.

Přijďte se přesvědčit 
o kvalitách mých lejzráků na vlastní oči. 
Naleznete nás na MSV 2018 v hale E 

na stáncích 7 a 18.
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ŠKODA AKADemie sází  
nA rOzhrAní iO-Link  
OD murreLeKtrOniK
Společnost Murrelektronik dlouhodobě spolupracuje se ŠKODA AUTO, kam dodává řadu kompo-
nentů pro elektroinstalaci výrobních technologií. Nově vybavila laboratoře ŠKODA Akademie kom-
paktními sběrnicovými moduly IO-Link s příslušenstvím, jako jsou propojovací kabely a konektory. 

ŠKODA Akademie, jejíž součástí je i Střední odborné 
učiliště strojírenské, je zodpovědná za personální 
rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, konkrétně  
za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí.
IO-Link je první celosvětově standardizovaná tech-

nologie pro komunikaci se senzory, akčními členy 
a synchronními pohony (u sběrnicových systémů 
na bázi Profinet IRT). Umožňují rychle a hospodárně 
integrovat inteligentní přístroje zapojené standardním 
způsobem do elektrických rozvodů na strojích a stroj-
ních celcích. Nejedná se však o novou systémovou 
sběrnici, jako jsou např. Profibus či Profinet, naopak 
IO-Link technologie uplatňuje své použití pod úrovní 
již existujících systémových sběrnic. 

Rozhodl prozákaznický přístup
„S firmou Murrelektronik jsme se v rámci oddělení 
ŠKODA Akademie setkali poprvé na prezentační 

akci společnosti Profibus Profinet Česká republika, 
zaměřené na prezentaci komponentů a možností 
komunikace IO-link, konané v prosinci 2016,“ 
řekla Ing. Romana Táborská ze ŠKODA Akademie 
a dodává: „Všechny prezentující firmy předváděly 
inteligentní periferie, které bylo možné parame-
trizovat vždy v konkrétním prostředí vyvinutém 
danou firmou. Výjimkou byla firma Murrelektronik, 
která nabídla možnost převést všechna důležitá 
data pro práci s inteligentními periferiemi (IODD) 
do prostředí TIA Portal (případně Simatic Manager) 
firmy Siemens, kde můžeme propojit libovolné prvky 
prostřednictvím hardwarové konfigurace známými 
nástroji s řídicím systémem, aniž bychom se museli 
pro každou periferii seznamovat se samostatným 
parametrizačním prostředím. Byl to tedy jedno-
značně prozákaznický přístup firmy Murrelektronik, 
který rozhodl, že jsme pro vybavení našich laboratoří 
zvolili právě tyto sběrnicové moduly MVK Metall.“ 

Proč je IO-Link by Murrelektronik  
tak výjimečné? 
Důvodem je progresivní technologie IODD on Board. 
Data senzorů a akčních členů uložená v IODD jsou 
vložena přímo do souborů GSDML sběrnicových 
modulů MVK Metall a Impact67. Soubor IODD (IO 
Device Description) popisuje senzory a akční členy 
komunikující protokolem IO-Link. Obsahuje identi-
fikační údaje, parametry a jejich hodnoty, provozní 
a diagnostické údaje, komunikační vlastnosti a další 
detaily týkající se jednotlivého přístroje. Když se při-
pojí nějaké zařízení, pak lze přistupovat k těmto da-

tům přímo, bez ruční konfigurace nebo speciálních 
nástrojů, zcela prakticky, s již beztak instalovanými 
softwarovými nástroji řídicí jednotky PLC. To předsta-
vuje značné usnadnění práce a úsporu času, protože 
dosud muselo být každé nové IO-Link zařízení jed-
notlivě integrováno do softwaru, což trvalo dlouho. 
Bylo to téměř otravné, když se musely u každého 
nového přístroje opakovat stále stejné kroky. To teď 
patří minulosti. „Výrobci sériových strojů mají užitek 
z výhody, že mohou již jednou vytvořené konfigurace 
pomocí funkce Kopírovat a Vložit libovolně přenášet 
do řídicích systémů dalších zařízení a strojů,“ řekl Jörg 
Krautter, viceprezident Automatizace Murrelektronik.
Nyní, s IODD on board, se modul IO-Link Master 
zkonfiguruje z řídicího systému – a je nastaveno. 
Jde o ukázkové použití techniky plug & play v praxi. 
Jinou zajímavou vlastností těchto nových modulů 
je možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link 
cestou asynchronního přístupu. Touto funkcí dis-
ponuje také nový modul Cube67 IO-Link Master.
Všechny nové moduly Murrelektronik s rozhraním 
IO-Link odpovídají specifikaci IO-Link 1.1 a jsou 
opatřeny porty IO-Link Class A a Class B.

Do ostrého provozu díky  
maturitním projektům 
Prvními projekty, kde se využívá předností sběrni-
cových modulů MVK Metall jsou maturitní práce 
studentů ŠKODA Akademie SOUs. Práce jsou za-
měřeny na praktické propojení inteligentních sen-
zorů a akčních členů prostřednictvím komponentů  
MVK-MPNIO DIO12 IRT IOL4 s PLC Siemens. Jde tedy 
o použití různých sběrnicových systémů (Profinet 
a IO-Link) ve vzájemné kombinaci. 
„Na instalaci a zprovoznění IO-Link komponentů, 
přípravě dat pro připojení senzorů a aktorů IO-
-Link ostatních výrobců, včetně IO-Link mastera, 
pracovali studenti s průběžnou podporou techniků  
Murrelektronik, aby bylo celé zařízení funkční. Ta-
ková podpora ze strany dodavatelů zařízení je vy-
soce nadstandardní,“ dodává Ing. Romana Táborská.
ŠKODA AUTO dlouhodobě investuje do vzdělání 
nejenom zaměstnanců, ale i učňů svého soukromého 
učiliště, aby se již v rámci svého studia mohli seznámit 
s moderními zařízeními aktuálně nasazovanými 
v provozech. Tím se výuka přibližuje praxi a zkracuje 
se tak absolventům adaptační proces na pracovišti. 
Díky takovým praktickým úlohám s nejnovějšími 
technologiemi jsou žáci perfektně připraveni na 
budoucí zaměstnání ve ŠKODA AUTO. ■
Více informací o IO-Link plug and play naleznete 
na www.murrelektronik.cz.
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Vysoký výkon 
v automobilovém 
průmyslu vyžaduje 
plynulost procesů.

  murrelektronik.cz

Díky optickému sběrnicovému modulu 
a kompetentnímu poradenství 
společnosti Murrelektronik to není 
žádný problém.

MVK METALL POF PUSH PULL 
– pro nejnáročnější aplikace 
   v automobilovém průmyslu

 Fast Start-Up (< 500 ms)
 unikátní koncepce diagnostiky
  pokročilá diagnostika POF 

prostřednictvím PROFINET 
(útlum vedení, měření délky)

 shoda s požadavky AIDA

Rychlé a flexibilní upnutí 
Rozmanitých tvaRů
Ať čtverec, obdélník,trojúhelník, nebo individuální obecné tvary – s prizmatickými čelistmi 
PRONTO firmy SCHUNK lze velmi rychle, flexibilně a bezpečně upnout nejrůznější geometrie. 

Tímto jedinečným systémem rychlovýměnných 
čelistí může být dodatečně vybaveno libovolné 
sklíčidlo pro upnutí polotovarů i opracovaných dílů, 
bez ohledu na výrobce a typ sklíčidla. To umožňuje 
maximální flexibilitu a nejkratší přípravné časy 
pouhých 15 sekund pro kompletní sadu čelistí. 
Uživatelé si mohou měkké prizmatické čelisti 
PRONTO sami obrobit dle individuálního poža-
dovaného tvaru obrobku. Alternativně na základě 
údajů o obrobku může SCHUNK nakonfigurovat, 
vyrobit a dodat individuální prizmatické čelisti 
ve velmi krátkém čase. K upnutí polotovarů jsou 
prizmatické čelisti doplněny o tvrdé zakusovací 
upínací vložky.  

Razantnější a přesnější výměna 
čelistí 
Souhra prizmatických a nosných čelistí PRONTO je 
vysloveně flexibilní. K razantní výměně čelistí stačí 
uvolnit pojistný šroub, odejmout prizmatické čelisti 
a nahradit jinými upínacími vložkami. Při výměně 
čelistí je díky ozubení vyloučeno chybné umístění. 
Opakovatelná přesnost výměny je 0,02 mm. Již 
jednou protočené nebo individuálně vyfrézované 
čelisti mohou být kdykoliv opět použity. V uzamče-
ném stavu zajišťuje šestistranné tvarové spojení 
maximální procesní stabilitu a umožňuje přenos 
vysokých sil a momentů.

Modulární konstrukce pro maxi-
mální efektivitu 
Nosné čelisti PRONTO jsou k dispozici ve dvou pro-
vedeních: První s jemným ozubením (1/16’’ x 90° 
nebo 1,5 mm x 60°) jako zabiják přípravných časů pro 
konvenční sklíčidla, druhé s rovným nebo šikmým 
ozubením s možností použití systému PRONTO i na 
moderních rychlovýměnných sklíčidlech. 
Nosné čelisti lze kombinovat s různými rychlo-
výměnnými vložkami, jako např. měkkými, tvr-

dými zakusovacími nebo prizmatickými čelistmi. 
Rychlovýměnnými vložkami může být upínací 
rozsah při upnutí kulatých dílů měkkými čelistmi 
zvětšen až o 55 mm, se zakusovacími čelistmi 
o 45 mm, aniž by musely být základní čelisti 
přesazené. Prizmatické čelisti zase umožňují 
maximální flexibilitu u tvaru obrobku. S kon-
figurátorem PRONTO ( je k dispozici zdarma) 
je výběr i umístění nosných čelistí a výměn-
ných vložek hračkou. Po zadání typu sklíčidla 
a průměru obrobku určí program automaticky 
vhodné výměnné vložky a správné umístění 
nosných čelistí.   

Rychlovýměnný systém čelistí lze použít na 
všechna 3čelisťová sklíčidla o velikostech 200, 
250/260 a 315, stejně jako na různá 2-, 4- a 6če-
lisťová sklíčidla. Modulární konstrukce umožňuje 
individuální a tím zvláště hospodárné spojení 
jednotlivých dílů. Všechny výměnné sady jsou 
kompatibilní se všemi nosnými čelistmi. Pří-
pravný vozík, který je k dispozici, zajišťuje čisté 
skladování a rychlý přístup k tvrdým zakuso-
vacím vložkám, měkkým výměnným vložkám, 
nosným čelistem s namontovanými šrouby 
a upínacím kamenům, stejně jako k nastavovacím 
pomůckám. Bylo myšleno i na úložný prostor ve 
stroji – všechny díly mohou být přemísťovány 
na jednom podstavci, který může být pomocí 
rychlého spojovacího mechanismu umístěn 
přímo ve stroji. ■

Gabriela Prudilová 

Kompletní sadu čelistí  
lze přesně vyměnit  

do 15 sekund

Prizmatické čelisti PRONTO umožňují na sklíčidlech flexibilní upnutí obrobků různých tvarů
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Jihočeský specialista na cnc 
obrábění posílil výrobu
Táborská společnost Šteker oficiálně spustila koncem srpna novou výkonnou linku, která 
výrazně rozšíří možnosti jejich výrobních kapacit. Firma nabízející služby v oboru CNC obrá-
bění nejrůznějších materiálů investovala do nového strojního vybavení částku 1,8 mil. eur.

Část této velkorysé investice, která v kategorii menších 
a středních průmyslových dodavatelů, kam se řadí 
firma Šteker, rozhodně není běžnou záležitostí, byla 
financována z evropských fondů. Proto si firma mohla 
dovolit při výběru dodavatele sáhnout „do první ligy“. 
Jako dodavatele zvolila firmu DMG MORI, která se tak 
může pochlubit další významnou instalací v českém 
průmyslu. Referenčním bonbónkem je i extrémní rych-
lost zprovoznění nové linky – pro samotnou instalaci 
stačily necelé tři týdny. Bylo mj. potřeba vysoce preciz-
ního zaměření všech potřebných kotvicích bodů pro 
usazení těžkých zařízení s milimetrovou přesností. Když 

byly stroje na místě, vyrostla linka během několika dnů. 
Po následujícím zhruba dvoutýdenním dolaďování 
byla spuštěna do rutinního provozu. To představuje 
velmi krátký čas i s ohledem na náročnost projektu. 
Šlo o první tak rozsáhlou instalaci tohoto typu u menší 
firmy, a technici DMG MORI obstáli na výbornou.

Sázka na kvalitu a osvědčené stroje
Základ linky tvoří výkonné stroje vyšší řady NH5000 
DCG, které už sice nepatří mezi horké novinky ja-
ponského výrobce, ale Pavel Šteker, jednatel firmy, 
měl pro pořízení právě těchto strojů své pádné 
důvody. „Už z dřívějších zkušeností jsme přesně 
věděli, co potřebujeme. Naše požadavky jsou po 
čtrnácti letech působení na trhu tak striktní, že je 
splňuje jen málo výrobců, takže společnost DMG 
MORI neměla příliš velkou konkurenci. Jejich 
stroje tak byly prakticky favority, mj. i proto, že 
konkurenční řešení nenabízela paletový systém 

přímo od výrobce, což je pro nás zásadní, ale in-
tegraci řešení jiné partnerské firmy. Jedním z dů-
ležitých kritérií byl i servis, který má DMG MORI 
v blízké Plané nad Lužnicí.“ V neposlední řadě hrály 
roli při rozhodnutí pořídit linku vybavenou těmito 
stroji i dlouhodobé zkušenosti s DMG MORI, a navíc 
i poznatky zákazníků, u nichž jsou tyto stroje již 
instalovány a běží léta bez poruchy. I firma Šteker 
má již z minulých let pořízeno několik samostatných 
strojů původní značky MORI SEIKI, které si za celou 
dobu provozu vyžádaly jen minimální servis.
Na nové lince jsou instalovány tři stroje NH5000 
DCG, vyvinuté podle patentovaných technologií 
výrobce, s pohonem působícím v těžišti pohybova-
ných celků. Jde o typ, který se stal velmi populárním 
kvůli své výborné dynamice, přesnosti a spolehli-
vosti. Univerzální stroje disponují robustní konstrukcí 
a široké spektrum obrábění umožňuje provádět 
např. jak hrubování, tak i další následné operace re-
alizované obvykle na samostatných zařízeních. To je 

právě výhoda pro firmu Šteker, která nabízí precizní 
obrábění od kusové po velkosériovou výrobu pro 
řady renomovaných zákazníků s náročnými poža-
davky. Aby však bylo možné velkou flexibilitu stroje 
plně využít, vyžaduje to i odpovídající vybavení, jako 
např. velké zásobníky nástrojů (v tomto konkrétním 
případě na 240 nástrojů), umožňující nástroje mezi 
jednotlivými operacemi rychle střídat a optimalizo-
vat celkově výrobní proces pro maximální efektivitu.

Zaměřeno do budoucna
Linka s manipulátorem palet, který obsluhuje čtyři 
seřizovací stanice a tři stroje, je modulární, takže ji 
lze podle potřeby rozšiřovat. V aktuální verzi umož-
ňuje např. rozšíření až na 99 palet a umístění až 
9 strojů, a to nejen horizontálních, jaké jsou v ní 
zapojeny nyní, ale i jiných typů, takže není problém 
zaintegrovat do ní např. 5osé vertikální centrum 
apod. Všechny stroje v lince ovládá centrální řídicí 
pult, odkud se řídí celý proces výroby i její plá-
nování. Systém je možné napojit i na ERP, takže 
plánování a řízení výroby může být z výrobní haly 
přeneseno do kanceláře. Linka umožňuje napojit 
i systém měření dílů, pomáhající dosahovat vysoké 
přesnosti výroby a poskytovat potřebnou zpětnou 
vazbu obsluze. ■

„Naše požadavky na výběr strojů byly tak striktní, že 
je splňuje jen málo výrobců, mezi kterými 
dominovala společnost DMG MORI,“ říká Pavel Šteker, 
jednatel společnosti
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Jednoduché, 
efektivní, 
flexibilní!

www.murrelektronik.cz

Síťová
technologie
od Murrelektronik 

Vyberte si z řady 
rozmanitých funkcí! 

  Switch IP20
  Switch IP67
  Konektorová technika

Pomocí switchů a kabelů 
společnosti Murrelektronik
snadno připojíte vaše stroje 
a zařízení.

Pro vyšší Produktivitu 
čelního obrábění
Nejnovější čelní frézy Double Quattromill 22 firmy Seco výrazně zvyšují rychlost úběru 
materiálu a umožňují maximální využití plného frézovacího potenciálu obráběcího stroje. 

Fréza, určená pro hrubování a polodokončovací 
operace, je vybavena oboustrannými břitovými 
destičkami s osmi řeznými hranami umožňujícími 
dosažení velkých hloubek řezu, a tím i vysoký 
řezný výkon při nízkých nákladech. V porovnání 
s jinými oboustrannými břitovými destičkami 
jsou destičky Double Quattromill 22 schopné 
podstatně snížit řezné síly a odběr energie ob-
ráběcího stroje, čímž posilují stabilitu obrobku. 
Díky vysoce pozitivními axiálním úhlům čela mají 

lehký řez a dosahují delší trvanlivosti břitů, které 
umožňují dvě varianty úhlu nastavení. Nová fréza 
je k dispozici ve verzích s úhlem nastavení ostří 
45° (pro hloubky řezu až 9 mm/0,350») nebo 
68° (hloubky řezu 11 mm/0,430»). Seco u ní také 
využívá svou novou technologii povrchové tex-
tury aplikované na povrch zubových mezer tě-
lesa frézy, jež zajišťuje dokonalejší řízení utváření 
a odvod třísek a dlouhodobější výkon a odolnost 
povrchu nástroje. ■
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ZPĚTNÉ ZAHLOUBENÍ 
ekonomicky ● spolehlivě ● v automatickém cyklu
Zpětné zahloubení vyvrtaného otvoru představuje výzvu pro technologii. Tato místa jsou 
často obtížně přístupná, nebo prostor pro obrábění je velmi omezený. Situaci navíc kompli-
kuje skutečnost, že rozměry obrobku nebo požadavky na jeho přesnost, prakticky vylučují 
možné přepínání obráběného dílce.

Řešením bývá nástrčný nástroj nebo tzv. „zaklapá-
vačka“. Obě řešení mají zásadní nevýhody: nástrčný 
nástroj znamená dvojí přerušení programu a ruční 
vstup obsluhy. To přináší samozřejmě výrazné 
prodloužení času obrábění. U moderních strojů 
s přísnějšími bezpečnostními předpisy dokonce 

takové řešení vůbec nejde použít. „Zaklapávačky“ 
jsou sice poměrně levné, jejich spolehlivost je však 
hodně nízká. Pracují s principem odstředivé síly a se 
změnou směru otáček nástroje, tím je ovládáno 
vyklapnutí a zaklapnutí nože. Často však dochází 
k tomu, že prostor, do kterého se musí schovat nůž, 
je „obsazen“ např. třískami nebo jinými nečistotami. 
Nůž pak nedosedne do správné polohy (přestože 
nástroje mají vnitřní chlazení a lůžko nože je vy-
plachováno), a při výjezdu nástroje z řezu dojde 
k jeho kolizi s obrobkem – v lepším případě pouze 
ke zničení nástroje.
Firma HOFMEISTER pro takové aplikace používá 
nástroje švýcarské firmy HEULE. Nástroje s velmi 
jednoduchou konstrukcí mají označení BSF, jsou 
zcela spolehlivé a pracují pouze s pravými otáčkami. 
Vysouvání nože je řízeno velikostí otáček a jeho 
zasunutí působením kapaliny pro vnitřní chlazení. 
Potřebný tlak vnitřní kapaliny je 20 barů. 
Nůž je ve své poloze přidržován i díky síle, kterou 
kapalina působí na píst a přítlačnou páku. Mezi mi-
mořádně oceňované vlastnosti patří možnost vyrobit 

zahloubení o průměru až 2,3násobku průměru ot-
voru. Nástroj je určen pro válcová zpětná zahloubení 
a snese i mírně šikmou plochu, např. u odlitku. Typic-
kou aplikací je zahloubení pro hlavy šroubů nebo 
zarovnání dosedací plochy pro matici a podložku. 
Rozsah průměrů otvorů je od 6,5 do 21 mm.

Nástroje jsou standardně na skladu, po objed-
nání se pouze smontují. Na stránkách výrobce 
www.heule.com je Tool Selector, který umožní 
každému zákazníkovi na základě zadaných údajů 
o obrobku posoudit, zda je řešení reálné a sestavit 
si celý nástroj. Firma HOFMEISTER poskytuje kom-
pletní technickou podporu, od výběru nástroje 
až po jeho uvedení do provozu. Díky své ceně 
a hlavně spolehlivosti najde nástroj BSF uplatnění 
ve všech typech výroby, od menších sérií až po 
velkosériovou výrobu.
U jednoho ze zákazníků bylo potřeba řešit zahlou-
bení pro hlavy šroubů. Rozměry otvorů a zahlou-
bení byly d11/D16,5; d11/D18; d9/D15 a d8,5/
/D13,5 při hloubce zahloubení od 5 do 44 mm. 
Materiál – litina GGG. Zákazník hledal řešení pro 
automatický provoz, bez zásahu obsluhy. Ve fázi 
testování nástroje se sledovalo hlavně to, jak se 
nástroj vypořádá s licí kůrou, která má nedefino-
vané vlastnosti, a jak se bude řešit velká tolerance 
polohy zadní strany obrobku. Skutečná poloha 
zadní plochy kolísala až o 8 mm, to znamenalo, že 
bylo nutné pracovat s větší rezervou při otvírání 

nože do řezu. Prodloužila se tak dráha nástroje při 
pracovním posuvu, a tím vzrostl i čas obrábění, ale 
to se dalo očekávat (nástroj zatím neumí detekovat 
skutečnou polohu plochy). Kvalita provedených 
zahloubení a spolehlivost nástroje však splnily 
všechna očekávání zákazníka. 
Po prvním roce provozu nástrojů BSF firmy HEULE 
zákazník velmi ocenil jejich spolehlivost. Vyjetí i za-
jetí nože do výchozí polohy probíhá bez sebemen-
ších závad. Nenastaly žádné problémy s třískami 
nebo jinými nečistotami v kapalině. Určitě k tomu 
přispěla i péče, kterou zákazník nástrojům věnuje. 
Při každé výměně nástroje provedou jeho kontrolu 
a vyčištění, a prověří, zda je nůž volně pohyblivý. 
Zástupce výroby prohlásil: „Přechod na nový typ ná-
stroje se vyplatil. Dosáhli jsme provozu bez nutnosti 
zásahu během obrábění, navíc i avizované úspory 
a zlepšení stability procesu.“ ■

Stanislav Škabraha, HOFMEISTER

Jednoduchá modulární konstrukce nástroje BSF

Princip nástroje: při aktivačních otáčkách se díky odstředivé síle nůž vyklopí, impulsem vnitřní kapaliny se 
zaklopí zpět do svého lůžka

Zákazník měl obavy z toho, že tvrdá licí kůra obrobku bude mít nepříznivý vliv na trvanlivost nožů
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Zpětné válcové zahloubení do 2.3 x -Ød

          Bezpečný proces až do 
2,3xd díky spolehlivému principu 
a jednoduché konstrukci 

 

         Efektivní pro velké i malé 
výrobní série díky krátkému času 
cyklu a minimálnímu opotřebení

HOFMEISTER s.r.o.
Mezi Ploty 12
32600 Plzeň

tel.: 00420 377 242 058
obchod@hofmeister.cz

KoneKtory M12  
pro průMyslový ethernet
Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální pro použití 
v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. X-kódovaný konektor M12 umožňuje 
vysoké přenosové rychlosti. Y-kódovaný konektor M12 přenáší paralelně data i napájení.

Systémy high speed vision jsou příkladem toho, 
jak jsou v aplikacích průmyslového ethernetu ge-
nerovány stále větší objemy dat. Proto jsou poža-
dovány vyšší přenosové rychlosti. Také požadavek 
jednotné komunikační struktury v podnicích získal 
na významu.
Pro bezchybný vysokorychlostní přenos dat s až 
10 gigabity za sekundu jsou X-kódované kabely 
M12 tím správným řešením. Kovový kříž (ve tvaru 
X) v konektoru bezpečně odděluje čtyři datové 
páry. Kabely jsou také stíněné proti externím ru-
šivým vlivům.
Kombinace konektorů RJ45 v kancelářském úseku 
a X-kódovaného konektoru M12 v prostoru výroby 
umožňuje v podnicích vytvoření kontinuální giga-
bitové komunikační struktury.
Murrelektronik nabízí X-kódované konektory M12 
v kombinaci s vysoce odolnými PUR kabely – jsou 
ideální pro použití v průmyslovém prostředí.
●●  Rychlost datového přenosu 10 Gb/s podle  
Cat. 6A (ISO/IEC 11801).

●●  M12 X-kódování (IEC 61076-2-109).
●●  Plné stínění 360°.
●●  Pájené spoje stínění mezi kabelem a konektorem.
●●  Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí 
až do IP65/IP67.

Hybridní kabely – paralelní přenos 
dat a napájení
S Y-kódovanými konektory M12 je možné jedním ka-
belem přenášet data i napájení. Kovové Y-kódování 
odděluje čtyři kontakty pro přenos energie od čtyř 
signálních kontaktů. Lze tak přenášet až 100 Mb/s  
dat a pro napájení je zde k dispozici proud 2 x 6 A.
Y-kódované kabely M12 snižují náročnost instalace 
v aplikacích a redukují tak zcela konkrétně náklady. 
Pro použití v pohyblivých aplikacích jsou Y-kódo-
vané konektory M12 nabízeny v kombinacích s PUR 
kabely vhodnými pro vlečné řetězy.
●●  Přenos dat podle Cat. 5e (ISO/IEC 11801, Class D).
●●  Přenos energie až 2 x 6 A.
●●  Plné stínění 360°.

●●  Pájené spoje stínění mezi kabelem a konektorem.
●●  Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí  
až do IP65/IP67. ■

Konektory M12 s X-kódováním...

... a s Y-kódovaním
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Kompresory, které nabízí společnost TIBBIS, jsou 
šroubové, lamelové, spirálové, ale i pístové. Každý 
z uvedeného typu kompresorů se hodí do jiného 
druhu provozu. Například lamelové kompresory 
značky Hydrovane jsou vyráběny výhradně v pro-
vedení se vstřikem oleje (mazané). Vhodné jsou jak 
do menších firem, tak i do velkých průmyslových 
společností s nepřetržitým provozem. Limitovány 
jsou ale výkonem, který se pohybuje v rozsahu od 
1,1 až do 75 kW. Tyto kompresory vynikají velkou 
spolehlivostí a dlouhou životností, která představuje 
až neuvěřitelných 100 000 motohodin.

Do portfolia kompresorů firmy TIBBIS patří také 
značky CompAir nebo RENNER. Jde o šroubové 
kompresory disponující výkonovým rozsahem 
od 2,2 až do 355 kW, v provedení bezmazném 
i mazaném. Kvalita, robustnost, dlouhá životnost, 
ekonomický provoz, nadstandardní záruka – to 
jsou ta správná slova, která popisují vlastnosti 
těchto strojů.

Na otázku: Zda je lepší kompresor šroubový nebo 
lamelový, se paušálně nedá odpovědět. Musíme 
vzít v potaz konkrétní potřeby každého zákazníka 
zvlášť a přizpůsobit mu celý vzduchový systém.

Vertikální kompresory
Často slýcháme o novinkách v podobě vertikál-
ních kompresorů. Podle společnosti TIBBIS se 
o žádnou novinku nejedná. Lamelové kompre-
sory jsou v tomto provedení uváděny na trh již 
řadu let. Přesto jsou konkurencí uváděny jako 
novinky na trhu.

Pokud se zákazník rozhodne pro pořízení takového 
typu kompresoru, ušetří sice podlahovou plochu, 
kterou zařízení zabere, ale na druhou stranu je pro-
váděný servis z důvodu omezeného manipulačního 
prostoru složitější a obtížnější. Stejně tak je třeba 
již dopředu počítat s dostatečnou výškou, chcete-li 
světlostí místnosti. Jinak mají vertikální i horizontální 
typy kompresorů shodné vlastnosti.

Chytré systémy
Díky moderním technologiím, které se posouvají 
stále rychleji dopředu, může společnost TIBBIS 
nabídnout svým zákazníkům moderní aplikaci 
RENNERconnect. Jedná se o nadřazený, inteligentní 
řídicí systém pro optimální řízení a monitorování 
výroby stlačeného vzduchu. Díky tomuto inte-

Problematika komPresorů
Kompresorů je široká škála druhů a značek. Do provozu se vybírají konkrétní typy dle aktuál
ních potřeb zákazníků. Nejčastější chybou, které se zákazníci dopouštějí, je špatně zvolený 
výkon kompresoru. Mezi lidmi však kolují i další omyly a mýty…

Šroubový kompresor s přímým pohonem 37 kW

Šroubový kompresor na nádrži se sušičem řady TOP 
11 kW

Šroubový kompresor 90 kW
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ligentnímu, na spotřebě 
závislém spouštění kom-
presorů využívá zákazník 
nejen velký potenciál 
úspory energie, ale také 
zvyšuje provozní bez-
pečnost svých strojů. Bez 
ohledu na typ kompre-
soru je možné pomocí 
aplikace RENNERconnect 
ovládat až 16 kompresorů, 
a to i od různých výrobců. 
Zapojením tohoto sys-
tému docílí uživatel až 
30% úspory energie.
Na druhou stranu je 
dlužno dodat, že tato a jí 
podobné technologie jsou 
finančně náročnější, proto 
jich využívá poměrně 
málo provozů. Vždy je 
třeba zvážit, k jak výraz-
ným úsporám dochází při 
použití chytrých techno-
logií, aby se jejich nákup 
vůbec vyplatil. 

Častá chyba
Mezi stále se opakující 
chybou, se kterou se TIBBIS 
u svých klientů setkává, 
je předimenzování nebo 
naopak poddimenzování 
výkonu kompresorů.
„Nejčastěji mají zákaz-
níci předimenzované 
kompresory, tím pádem 
se jim zbytečně zvyšují 
náklady na elektrickou 
energii. Proto je výhod-
nější zvolit dva menší 
kompresory než jeden 
velký. Z našich zkušeností 
jasně vyplývá, že když 
zákazník zvolí místo jed-
noho většího dva menší 
kompresory, ale s celko-
vým výkonem, který se 
rovná tomu velkému, vý-
razně ušetří. V praxi bývá 
ale většinou využíván 
pouze jeden, jehož ka-

pacita ve většině případů pokrývá veškeré 
potřeby výroby,“ říká Michal Novák, jednatel 
společnosti TIBBIS, a dodává: „Každý si pak 
může odvodit logické výhody řešení, která 
navrhujeme. Při dvou kompresorech není 
nutné mít další záložní kompresor, zákazník 

se vyhne odstávkám provozu a šetří opotřebení 
minimálně jednoho kompresoru nebo lze opo-
třebení rozložit na oba dva.“ 
Nenechte se mást lákavými nabídkami – při výběru 
kompresoru se poraďte s opravdovými odborníky. 
Nezapomínejte, že pořizovací cena kompresoru 
není cenou konečnou. Důležitými parametry jsou 
kromě ceny i dostupnost náhradních dílů, stejně 
jako cena záručního, pravidelného nebo pozáruč-
ního servisu. ■

Šroubový kompresor řady Basic 4 kW
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Ložiska pro podporu 
kuLičkových šroubů
Moderní obráběcí stroje vyžadují kuličkové šrouby, které jsou schopny 
přesně, rychle a efektivně polohovat obrobek nebo části stroje. Konstrukce 
a parametry ložisek řady BSF/BSN od NSK tyto požadavky splňují.

Na kuličkových šroubech závisí přesnost polohování 
lineárních posuvů na obráběcích strojích. K dosa-
žení požadované přesnosti je třeba vysoce přesných 
kuličkových ložisek. Dvouřadá kuličková ložiska 
s kosoúhlým stykem jednoznačně prokázala svoji 
skvělou výkonnost v těchto aplikacích.
Přední světový výrobce kuličkových šroubů a va-
livých ložisek, společnost NSK, využívá nejmoder-
nější výrobní a materiálové technologie tak, aby 
kontinuálně optimalizovala výkonnost a přesnost 
těchto komponent. S řadou BSBD mají výrobci 
obráběcích strojů přístup k ložiskovým jednotkám, 
které se mohou pochlubit kompaktní konstrukcí 
a snadnou montáží. Jde o dvouřadá kuličková 
ložiska s kosoúhlým stykem se stykovým úhlem 
60° v uspořádání do „O“ (zády k sobě).
Tato konstrukce umožňuje absorbci velmi vy-
sokých axiálních zatížení v obou směrech. Obě 
řady ložisek jsou vůči sobě předepnuty, což 
zajišťuje vysokou přesnost a tuhost pohonného 
systému. Efektivní kontaktní těsnění ložiska se 
vyznačuje nízkým třením a vývinem tepla. Řada 
ložisek BSBD je dostupná ve dvou provedeních: 
přírubové provedení vnějšího kroužku řady BSF 
umožňuje přímou montáž jednotky na stroj, 
řada BSN je určena pro standardní montáž do 
tělesa.
Ložiskové jednotky jsou dodávány s tukovou 
náplní zajišťující dlouhou životnost. U obou 
provedení je možnost domazávání. Ložiskové 
jednotky řad BSN/BSF umožňují svým uživatelům 
snadnou a rychlou montáž. Namísto kompliko-
vané instalace spojené s nastavováním předpětí 
dvou samostatných jednořadých kuličkových 
ložisek s kosoúhlým stykem mohou nyní výrobci 
obráběcích strojů používat vysoce kvalitní kom-
paktní jednotky, jejichž předpětí je již nastaveno 
z výroby. ■

Charakteristiky produktu
●●  Dvouřadé ložiskové jednotky s kosoúhlým 
stykem
●●  Stykový úhel 60°
●●  Kontaktní těsnění s nízkým třením
●●  S mazacím tukem
●●  Montážní otvory pro přímou montáž (BSF)

Výhody produktu
●●  Absorpce axiálního zatížení v obou směrech
●●  Možnost domazávání během provozu
●●  Snadná montáž
●●  Výrobcem nastavené předpětí

PK SERVIS technické součásti s. r. o.
se souhlasem NSK
www.pkservis.com

Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) 
zahájila svou činnost v roce 1916 a vyrobila první 
kuličková ložiska na území Japonska. Za dobu své 
existence společnost NSK Ltd. vyvinula kompletní 
sortiment ložisek, která se prodávají po celém 
světě, a velkou měrou přispěla k vývoji v růz-
ných odvětvích ekonomiky a k pokroku v oblasti 
techniky. NSK využila svoji odbornost a zkuše-
nost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, 
komponent pro automobilový průmysl a výrobků 
z oblasti mechatroniky. Od roku 1960 aktivně 
proniká na zahraniční trhy. V současné době 
má více než 26 000 zaměstnanců v 29 zemích 

a své produkty vyrábí ve více než 30 závodech 
po celém světě. V roce 1963 byla otevřena první 
evropská pobočka NSK v německém Düsseldorfu, 
v roce 1976 společnost zahajuje výrobu v prvním 
evropském výrobním závodě v Peterlee (UK).

V současné době jsou evropské prodejní aktivity 
NSK podporovány výrobními závody v Anglii, 
Polsku a Německu, logistickými centry v Holand-
sku, Německu a Anglii a technologickými centry 
v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost 
rovněž disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných 
distributorů.
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MOTORY DO VÝBUŠNÉHO 
PROSTŘEDÍ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ
Společnost WEG, přední světový výrobce pohonných systémů, představil svůj motor W22Xd ve 
variantě s třídou energetické účinnosti IE4 – velmi vysoká účinnost. Tyto motory se vyznačují 
dlouhou životností a nízkými náklady na údržbu. 

Podnikům ve zpracovatelském průmyslu pomáhají 
motory W22Xd IE4 zvyšovat produktivitu snižová-
ním nákladů oproti běžným modelům až o 40 %.
Jako průkopník v oblasti energetické účinnosti se 
společnost WEG zavázala nabízet zařízení s nejvyš-
šími třídami účinnosti i pro náročné aplikace, které 
jsou v současné době z oblasti působnosti předpisů 
EU o energetické účinnosti vyňaty. Jako jediný 
výrobce indukčních motorů pro výbušná prostředí 
překračuje WEG současné hodnoty předepsané pro 
třídu účinnosti IE3.
Plášť motoru W22Xd je vybaven moderním chladi-
cím systémem s chladicími žebry, které snižují emise 
hluku a zároveň výrazně zvyšují odvod tepla, což 
přispívá k vyšší energetické účinnosti. Mechanická 
pevnost je zvýšena díky robustním stojným patkám, 
které zajišťují posílení spolehlivosti.
Standardní řada motorů W22Xd je 
certifikována dle směrnice ATEX 
a je určena pro použití v oblastech 
s nebezpečím výbuchu klasifikova-
ných jako zóny 1 a 2 dle IEC, skupina 
výbušnosti plynů IIA, IIB a IIC. Varianty 
W22XdBD a W22XdCD nabízejí do-
datečnou ochranu proti ne-
bezpečí v prašných pro-
středích klasifikovaných 
jako zóna 21 nebo 22, 
skupina IIIA, IIIB nebo 
IIIC a EPL Db. Varianta 
W22XdM je vhodná pro 
práci v uhelných dolech 
s klasifikací ve skupině I, ka-
tegorie M2 a EPL Mb.

WEG patří mezi společnosti, které nabízejí nej-
širší sortiment energeticky účinných motorů pro 
výbušná prostředí, které v současné době repre-
zentuje řada WEG22Xd o jmenovitém výkonu od 
0,12 kW do 5,6 MW a osovou výškou rámu dle IEC 
od 71 až do 800 mm. Společnost WEG nabízí ideální 
motor pro výbušná prostředí pro veškeré aplikace, 
a to i při extrémních provozních podmínkách, 
jako jsou okolní teploty od -55 do +80 °C 
a nadmořské výšky do 5000 m.
Společnost BIBUS, oficiální dis-
tributor pro ČR, Vás zve do své 
expozice v pavilonu F, kde Vám 
odborníci na motory WEG podají 
více informací. ■

Ing. Jaroslav Salajka
sales manager, BIBUS s.r.o.

O společnosti WEG
Jde o jednoho z největších 
světových výrobců elek-
trických zařízení. Dělí se do 
pěti obchodních jednotek: 
motory, energie, přenos a rozvod, automatizace 
a nátěry. Zaměstnává přes 30 000 lidí po celém 
světě a v roce 2014 dosáhla celosvětově tržby 
7,8 mld. dolarů, což svědčí o úspěchu v široké 
škále skupin výrobků. Mezi ně patří nejnovější 
generace transformátorů, NN řídicí jednotky, 
generátory, převodové motory, frekvenční mě-
niče, softstartéry, NN a VN motory, motory pro 
výbušná prostředí dle směrnice ATEX.
Řešení společnosti WEG pro výrobu, přenos 
a rozvod elektrické energie umožňují podnikům 

v různých průmyslových odvětvích, zejména 
v ropném, plynárenském, vodáren-

ském, energetickém, chemic-
kém a petrochemickém, praco-
vat efektivněji a snížit spotřebu 
energie, emise uhlíku a dopad 

na životní prostředí.

EU o energetické účinnosti vyňaty. Jako jediný 
výrobce indukčních motorů pro výbušná prostředí 
překračuje WEG současné hodnoty předepsané pro 
třídu účinnosti IE3.
Plášť motoru W22Xd je vybaven moderním chladi-
cím systémem s chladicími žebry, které snižují emise 
hluku a zároveň výrazně zvyšují odvod tepla, což 
přispívá k vyšší energetické účinnosti. Mechanická 
pevnost je zvýšena díky robustním stojným patkám, 
které zajišťují posílení spolehlivosti.
Standardní řada motorů W22Xd je 
certifikována dle směrnice ATEX 
a je určena pro použití v oblastech 
s nebezpečím výbuchu klasifikova-
ných jako zóny 1 a 2 dle IEC, skupina 
výbušnosti plynů IIA, IIB a IIC. Varianty 
W22XdBD a W22XdCD nabízejí do-
datečnou ochranu proti ne-
bezpečí v prašných pro-
středích klasifikovaných 
jako zóna 21 nebo 22, 
skupina IIIA, IIIB nebo 
IIIC a EPL Db. Varianta 
W22XdM je vhodná pro 
práci v uhelných dolech 
s klasifikací ve skupině I, ka-
tegorie M2 a EPL Mb.

a to i při extrémních provozních podmínkách, 
jako jsou okolní teploty od -55 do +80 °C 
a nadmořské výšky do 5000 m.
Společnost BIBUS, oficiální dis-
tributor pro ČR, Vás zve do své 
expozice v pavilonu F, kde Vám 
odborníci na motory WEG podají 
více informací. ■

Ing. Jaroslav Salajka
sales manager, BIBUS s.r.o.

v různých průmyslových odvětvích, zejména 
v ropném, plynárenském, vodáren-

ském, energetickém, chemic-
kém a petrochemickém, praco-
vat efektivněji a snížit spotřebu 
energie, emise uhlíku a dopad 

na životní prostředí.
generated at BeQRious.com

Nízkonapěťové motory 
pro výbušná prostředí, 

řada W22Xd, zajišťují 
v současné době nejvyšší 

energetickou účinnost 
na trhu

  VALIVÁ A KLUZNÁ LOŽISKA 

  PŘÍSLUŠENSTVÍ LOŽISEK

  TRAPÉZOVÉ ŠROUBY

  KULIČKOVÉ POHYBOVÉ ŠROUBY

  GUFERA A SEGEROVKY

  MAZACÍ TUKY

  LEPIDLA A TMELY

  MAZACÍ TECHNIKA

  HADICOVÉ SPONY 

  VÁZACÍ POPRUHY

  LINEÁRNÍ LOŽISKA

  POJEZDOVÁ KOLA

  RUČNÍ NÁŘADÍ ...

Firma EXVALOS spol. s r.o. je VELKOOBCHOD 
S LOŽISKY a souvisejícími produkty. 

Dodáváme zboží od firem SKF, ZVL, ZKL, STAR, 
FBJ, LOCTITE, HF Market, TOTAL, BAHCO, 
MOLYKOTE, MEGADYNE, RUBENA, NSK, 
TIMKEN ...

Vyjdeme vstříc všem běžným i speciálním 
požadavkům každého zákazníka. Naším prvořadým 
cílem je uspokojit potřeby zákazníků výrobky 
vysoké kvality ve výhodných cenových relacích.

Více informací na www.exvalos.cz

NEBOJTE SE ZEPTAT, 
rádi Vám poradíme

INFO LINKA

EXVALOS spol. s r.o., Dobrovského 367, CZ-563 01, Lanškroun

+420 465 323 140

E-SHOP
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Lineární technika 
z nabídky firmy amPO
Lineární technika se stala nedílnou součástí nabídkového portfolia firmy AMPO s.r.o. a vy-
kazuje neustále rostoucí trend prodeje. Je to dáno nejen požadavkem zákazníků, kteří tuto 
techniku stále více uplatňují v nových aplikacích a technologiích, ale i faktem, že značka 
lineární techniky PMI získává na evropském trhu renomé. 

Důležitým faktorem pro úspěch na trhu je nejen 
kvalita, ale především dostupnost. Nároky na dodací 
termíny v současné době jsou enormně krátké a bý-
vají rozhodujícím faktorem pro výběr dodavatele. 
Tento faktor byl vzat v úvahu ve firmě AMPO, která 
výrobky z Tchaj-wanu na českém trhu zastupuje. 
V tomto smyslu byly nastaveny potřebné skladové 

zásoby, aby bylo možné uspokojit poptávku čes-
kých zákazníků, ale i zájemců z okolních evropských 
zemí, kde se značka PMI stává známou.
Ovšem nejen skladové zásoby jsou důležité. Pří-
prava lineárního vedení, která zahrnuje řezání, spo-
jování a kompletaci na základě požadavků zákazníka 
je důležitá a představuje dobře zorganizovanou vý-

robu, montáž, kompletaci a expedici. To vyústilo do 
zřízení Centra lineárních pohonů, které zahrnuje 
automatická skladová zařízení, pracoviště dělicích 
pil, rovnání, zabrušování, kontrolu a expedici. 
Model tohoto procesu byl převzat z firemní filozofie 
prodeje převodovek italské firmy Bonfiglioli, kterou 
AMPO zastupuje více než 23 let. Zde bylo rovněž 
nutné nastavit  organizaci skladového hospodářství. 
Dále bylo nutné přejít na montáž a kompletaci 
převodovek v sídle společnosti a mít tak možnost 
rychle reagovat na požadavky zákazníků. Jde 
především o modifikace pohonů, které se něčím 
odlišují od standardních skladových produktů. Proto 
zřízení Montážního centra pohonů bylo logickým 
vyústěním snahy o urychlení dodávek převodovek.
První dva nosné obory firmy doplňují strojírenské 
komponenty. Pro konstruktéry a  nákupčí firem umož-
ňují nakoupit komponenty pro stavbu strojů „pod jed-
nou střechou“ a tím i možnost využití příznivějších cen 
při nákupu celého „paketu“ od jednoho dodavatele.
Jedná se o komponenty dopravníků, ze kterých 
je možno skládat různé typy, velikosti a délky do-

pravníku (dle potřeby dopravovaného materiálu), 
dále široká volba dopravních pásů, destičkových, 
modulárních či článkových z různých druhů ma-
teriálů. Dále jsou to pneumatické prvky WAIRCOM 
v celém sortimentu umožňujícím sestavit běžné 
pneumatické obvody. Kabelové energetické nosiče 
BREVETTIl, jakožto i rotační přívody elektrické energie 
MERCOTAC, kloubové hřídele MARIO FERRI a nabídku 
vhodně doplňují všesměrové válečky OKARTEK. ■

www.ampo.cz , www.ampo.sk

Přehled dodávaných produktů lze shlédnout 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v pavilonu V, na stánku AMPO č. 093, 
kam Vás srdečně zveme.
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helios.eu

HELIOS Informační systémy

Jednoduše
rychle

 Pokrytí nejrůznějších specifik a požadavků jednotlivých oblastí podnikání.

 Systém prověřený tisícovkami spokojených zákazníků.

 Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.

 Informační systém kompletně v cloudu prostřednictvím služby ERPORT. 

 Všechna data okamžitě dostupná díky mobilní aplikaci, kdykoliv a kdekoliv.

 Možnost změny vzhledu a plně nastavitelné uživatelské rozhraní.

 Všechny klíčové informace, zprávy a upozornění na jednom místě 

     díky přehlednému dashboardu.

 Integrační řešení pokrývající specifické oblasti.

 Plnohodnotné a intuitivní CRM.

Potřebujete poradit? 
Neváhejte se na nás obrátit. 
Na telefonu: +420 244 104 111 
E-mail: info-cz@assecosol.com

01806 Inzerce Jednoduse rychle NAD HELIOS 210x297.indd   1 04.09.2018   16:03:33
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Laserové řezací stroje 
a veLkopLošné Laserové apLikace

Společnost AWAC, spol. s r.o., se vzhledem k počtu strojů řadí na špičku evropských zakázkových 
pracovišť na řezání vodním paprskem ve 2D či 3D. V rámci své firemní filozofie zastupuje jako 
OEM partner pro ČR významného dodavatele CNC dělicích strojů firmu MicroStep. 

Firma MicroStep již přes 25 let aktivně působí 
v oblasti vývoje a výroby strojů na dělení mate-
riálů plazmou, kyslíkem, laserem a vysokotlakým 
vodním paprskem. Kvalitu firemní výroby mimo 
jiné dokládá více než 2400 prodaných CNC strojů 
do 55 zemí světa.
Jednou z klíčových oblastí zaměření je řezání ma-
teriálů vláknovým laserem. Vláknové lasery díky 
vedení světelného paprsku optickým vláknem 
přinášejí do oblasti řezacích systémů nové mož-
nosti. Tento systém totiž osvobodil řezací stroje 
od těžkopádného vedení paprsku pomocí zrca-

del u CO
2
 laserů, který stavbu strojů významně 

komplikoval. Vláknový laser otevřel v konstrukci 
řezacích systémů cestu k tvorbě složitých CNC 
center, ve kterých jsou kromě laserové technologie 
implementovány i přídavné technologie zvyšující 
užitnou hodnotu stroje. Jde například o technologie 
úkosového řezání, vrtání, řezání závitů, zahlubování, 
popisování a také další, například plazmovou řezací 
technologii. Je zde možné o mnoho jednodušeji vy-
tvářet různá zákaznicky orientovaná řešení, kombi-
novat řezání plechů s řezáním trubek, profilů atd. Co 
se týče rozměrů pracovních ploch, je možné sestavit 

jednoduché řešení stroje pro řezání polotovarů 
s rozměrem max. 3 x 1,5 m, standardní CNC stroje 
s výměnným stolem do rozměru pracovní plochy 
12 x 3 m, ale i velkoplošné aplikace s označením 
„Max“ s maximální pracovní plochou až do 50 x 6 m. 
Stroje jsou vybaveny výměnným systémem pracov-
ních roštů a mohou být osazeny laserovou hlavou 
pro úkosové řezání, vrtací hlavou s revolverovým vý-
měníkem vrtacích nástrojů až do průměru 20 mm, 
hlavou s liniovým skenerem na zaměřování dílců při 
dodatečném úkosování, automatickou výměnou 
trysek atd. 
Stroje typu „Max“ jsou koncipovány s pevným ře-
zacím stolem, který svojí délkou vytváří několik 
pracovních zón. Nad stolem se pohybuje ochranná 
kabina, ve které se nachází portál s instalovanými 
technologiemi. U tohoto provedení stroje to může 
být jedna nebo dvě laserové úkosové hlavy, vrtací 
hlava s automatickou výměnou nástrojů s prů-
měrem do 30 mm, úkosová hlava pro plazmové 
řezání a další technologie. Stroje je možné osadit 
laserovým zdrojem do výkonu 8 kW.
V případě osazení stroje hlavou pro úkosové řezání 
lze řezat úkosy do 45°. Kinematická struktura suportu 
řezací hlavy umožňuje jeho naklopení ve všech 
směrech v rozsahu ±48°, což umožňuje dosažení 
úkosu řezání právě s úhlem 45° v celém pracovním 
rozsahu. Řezací systém je schopen vytvářet řezné 
hrany tvaru V, Y, K, X potřebné pro následné sváření 
dílců. Součástí technologie pro úkosové řezání je 
kalibrační jednotka ACTG. Jde o patentovanou tech-
nologii sloužící k autokalibraci 3D výklopné hlavy. 
Stejně tak v případě kombinované stanice na mo-
nitoring a čištění řezací dýzy a kalibraci kapacitního 
výškového senzoru v řezací hlavě.
Některé z uvedených doplňkových technologií 
lze využít i pro další dodávané aplikace, jako jsou 
stroje pro řezání plazmou, vysokotlakovým vodným 
paprskem, kyslíkem...
Na všechny dodávané technologie zajišťuje AWAC, 
spol. s r.o., záruční a pozáruční servis. Samozřejmostí 
je dodávka širokého spektra náhradních a spotřeb-
ních dílů. ■

www.awac.cz

S hlavou pro úkosové řezání lze řezat úkosy do 45°

Laserový řezací stroj MSF-Max se dvěma pracovními plochami velikosti 21 x 3,5 m
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Zveme vás 
na MSV Brno 
k návštěvě naší expozice
v pavilonu G2, číslo 050

● CNC dělicí stroje ● Fiber lasery 

● Stroje pro řezání vodním paprskem 

● Plazmové a autogenní stroje ● Stroje 

pro řezání trubek a profi lů ● Speciální stroje 

● Velkoplošné laserové aplikace 

s pracovní plochou až 50 x 6 m

Těšit se můžete na ukázky 
řezání fi ber laserem MSF-Eco, 

vybaveného 3D rotátorem

www.awac.cz

OEM partner fi rmy

září 2018       /   

Společně s fi rmou MicroStep představíme 
kompletní nabídku strojů

UNIVERZÁLNÍ SKLÍČIDLO PRO 
SOUSTRUŽNICKOFRÉZOVACÍ CENTRA 

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 firmy SCHUNK. 

Univerzální sklíčidlo při výrobě malých a středních 
dávek 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. 
Odpadá tak 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 osazeno během dvou minut 
upínací kleštinou nebo rozpínacím trnem. Vhodné 
trny jsou ve čtyřech a kleštiny ve třech vyhovujících 
velikostech. ■

Univerzální sklíčidlo ROTA THW plus

Systém mazání

Rychlá výměna čelistí

HALTER PŘEDSTAVIL ROBOTICKÉ ZAKLADAČE

Firma Halter CNC Automation prezentuje na veletrhu 
AMB ve Stuttgartu nejnovější řešení LoadAssistant pro 
automatické zakládání do CNC strojů.

Investice do tohoto zařízení má firmám přinést okamžité 
výsledky: větší produktivitu, vyšší přidanou hodnotu na 
zaměstnance, větší flexibilitu, kratší dodací lhůty a vyšší zisk. 
Halter LoadAssistant je robot pro automatické zakládání 
obrobků, který lze snadno připojit k jakémukoli novému 
nebo stávajícímu CNC soustruhu nebo frézce, přičemž jej 
lze rychle přesunout z jednoho stroje na jiný. Jak zdůraz-
ňuje výrobce, jde o kompletní řešení plug-and-play pro 
CNC stroje jakékoli značky. Nastavovací čas je kratší než 
5 minut a od uživatele nevyžaduje žádné speciální zkuše-
nosti z robotiky. ■
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ABB chystá pro MsV 2018 
přeloMoVou prezentAci roBotiky 
Mezinárodní strojírenský veletrh představuje nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední 
Evropě. Každý z více než 1600 vystavovatelů si proto každoročně pro svou expozici připra-
vuje to nejlepší a nejzajímavější ze své nabídky. Jinak tomu nebude ani během letošního 
60. ročníku, který proběhne tradičně v Brně v prvních pěti říjnových dnech. Nebude na něm 
samozřejmě chybět ani společnost ABB, která si pro letošní rok připravila v mnoha ohledech 
přelomovou prezentaci. 

V letošním roce bude expozice ABB umístěna v nej-
prestižnějším pavilonu P, v sousedství největších 
firem na trhu. Stánek ABB bude propojen s ex-
pozicí společnosti B&R, čímž jeho celková plocha 
dosáhne 258 m2, v rámci expozice se navíc poprvé 
představí i tři partneři z oblasti systémové integrace 
s praktickými ukázkami robotických řešení. Mimo 
jiné zákazníci uvidí část linky pro automobilový 
průmysl, ohýbání potrubí, ukázku technologie Bin-
-picking nebo montáž drobných součástek.
V souladu s hlavním tématem prezentace, jímž je 
„Nová éra robotiky“, chce ABB na veletrhu představit 
novinky a zajímavé aplikace z oblasti digitalizace, 
simplifikace a kolaborace s využíváním nových 
technologií a intuitivnějšího programování robotů.

Jednoruký YuMi
Již dnes je jasné, že hlavní atrakcí bude představení 
jednoruké verze kolaborativního robota YuMi. Tento 
robot představuje zatím nejhbitější a nejkompakt-
nější robotické řešení ABB, které lze začlenit do 
jakéhokoliv výrobního prostředí. 
Jednoruký robot Yumi je kompaktní, lehký (váží jen 
9,5 kg) a lze ho namontovat kamkoliv a jakkoliv, 
tedy i na strop, stůl či stěnu. Lze ho tak využít pro 
rychlou a flexibilní instalaci do stávajících výrobních 
linek. Robot je vyroben z lehké slitiny hořčíku a je 

schopný se otáčet kolem sedmi os. To mu umož-
ňuje napodobovat lidské pohyby s větší hbitostí, 
než jakou mají běžné 6osé roboty. 
Tato verze byla navržena specificky pro montáž 
malých dílů a splňuje požadavky na vysokou flexi-
bilitu procesů využívaných při výrobě elektroniky 
či spotřebního zboží a obecně v rámci procesů 
využívaných v malých a středních podnicích.
Stejně jako jeho duální předchůdce, i tento robot 
využívá intuitivní a jednoduché programování navá-
děním. Toto jednoduché programování v kombinaci 
s flexibilními možnostmi instalace představuje vý-
znamný faktor, který může výrobcům pomoci nahra-
dit nedostatek zkušených pracovníků a zpřístupnit 
robotická řešení novým potenciálním uživatelům 
robotů, zejména malým a středním podnikům.
Sečteno a podtrženo, jednoruký robot YuMi je 
extrémně univerzální a lze ho začlenit do široké 
škály konfigurací, mimo jiné na podávání dílů duál - 
ní obouručné verzi YuMi, případně ho lze přidat 
jako další ruku v případě složitějších montáží vy-
žadujících více jak dvě ruce. Pro splnění zvýšených 
bezpečnostních požadavků kladených specifickými 
scénáři využití bude mít robot YuMi alternativně 
k dispozici také technologii ABB SafeMove 2, jež 
zaručí stejnou bezpečnost pohybu, jakou mají 
ostatní roboty ABB. 

Virtuální realita v továrně  
na čokoládu
Na stánku bude rovněž představena nová gene-
race kontrolérů IRC 6 OmniCore™ a nový Flex-
pendant na ovládání robotů. Další zajímavou 
novinkou především pro automobilový průmysl 
bude lakovací robot IRB 5510 s atomizérem  
RB 10000i. Jde o první vzdáleně připojený robo-
tický atomizér vybavený senzory, který umožnuje 
kontrolu kvality nástřiku a diagnostiku stavu za-
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řízení v reálném čase. Toto řešení zrychluje 
nástřik a zároveň snižuje počet defektů 
prakticky na nulu. Výrobci aut se tak mo-
hou soustředit na optimalizaci kvality 
nástřiku v reálném čase místo náročné 
kontroly až po ukončení nástřiku.
Zajímavým exponátem bude 
také praktická ukázka aplikace soft-
warového balíčku ABB RobotStudio 
s nástavbou Remote Laser Welding 
PowerPac – tedy robota IRB 6700 s apli-
kací  laserového svařování za letu se 
skenovací optikou. Na stánku nebude 
chybět ani ukázka pokročilých 
servisních služeb Connected 
Services a prezentace ABB Abi-
lity doplněná o koutek virtuální 
reality s možností prohlídky to-
várny na čokoládu. 
ABB nebude chybět ani na venkovní 
ploše. Zájemci zde najdou v obyt-
ném karavanu v barvách ABB hned 
tři roboty ABB: YuMi, Scara a IRB 120.
Posledně jmenovaný robot je 
nejnovějším přírůstkem čtvrté 
generace robotických techno-
logií ABB a také vůbec nejmen-
ším robotem, který kdy ABB vy-
robilo. Vlastnosti jako rychlost, 
kompaktnost a nízká hmotnost 
včetně vynikajících řídicích ovla-
dačů a bezkonkurenční přesnosti 
trajektorie robota, předurčují IRB 120 pro aplikace 
v oblasti manipulace s materiálem a montáže vý-
robků v širokém spektru průmyslových segmentů, 
jako je potravinářský a nápojový průmysl, výroba 

elektronických zařízení či strojní průmysl, 
a také v solární energetice, farmacii, lékařství 

a výzkumu. 
I přes malé rozměry nabízí IRB 120 veškeré 
funkce robotického sortimentu ABB. Hmotnost 

snížená na pouhých 25 kg a kompaktní design 
dovolují umístit tento robot takřka kamkoliv, ať 

již do buňky, na stroj nebo do blízkosti dalších 
robotů v rámci výrobní linky. 

Varianta v bílé povrchové úpravě splňuje ISO 
třídu 5 a dále rozšiřuje univerzální charakter ro-
botu, který je tak vhodný i pro provozy s nejvyš-
šími nároky na čistotu (třída 100). V nabídce ABB 
je i varianta s mazivy určenými pro náhodný 

kontakt s potravinami (NSF H1), která rovněž 
splňuje ISO třídu 5 a poskytuje záruku, že 

robot bude i při použití v aplikacích pro výrobu 
potravin a nápojů splňovat přísné bezpečnostní 

a hygienické požadavky a normy. Design této vari-
anty eliminuje případná rizika kontaminace oblastí, 
v nichž probíhá manipulace s potravinami.  
Díky nízké hmotnosti pouhých 25 kg je tato 
robotická paže opravdu nejsnáze přenosným 
a integrovatelným řešením na trhu. Lze jej bez 
omezení připevnit pod libovolným úhlem. Kromě 
horizontálního dosahu ramene 580 mm se robot 
může pochlubit nejlepším zdvihem ve své třídě 
a schopností dosáhnout až do hloubky 112 mm 
pod základnu. 
Jako v předchozích letech i letos bude ABB opět 
sponzorem prestižního slavnostního galavečera při 
zahájení veletrhu za účasti čelních představitelů 
průmyslu, politiků a mnoha zahraničních hostů. ■

Sečteno a podtrženo: 
Na stánku ABB v hale P na letošním MSV bude rozhodně co 

vidět a my se těšíme, že v něm budeme moci přivítat i vás! 
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Průlomový 8osý systém FaroArm  
nAstAvuje nový stAndArd
rotace dílů v reálném čase zrychluje a zefektivňuje měření

Lídr v oblasti mobilních měřicích systémů, dílenské metrologie a reverzního inženýrství, před-
stavuje systém FARO 8-Axis FaroArm. Po více než 30 letech nepřetržité inovace v mobilních 
měřicích ramenech udává společnost FARO opět tempo. Toto komplexní řešení je k dispozici 
pro produkty Quantum FaroArm, Quantum ScanArm nebo Design ScanArm s funkčně inte-
grovanou, ale fyzicky oddělenou 8. osou.

Osmá osa je rotační a je spojena přímo s rame-
nem FaroArm. Jedná se o vysoce přesné přídavné 
řešení, které nevyžaduje žádné další nastavení 
ani upgrade softwaru. Toto řešení je k dispozici 
pro všechna ramena řady Quantum a inovativní 
funkce umožňuje otáčet měřený díl vůči rameni. 
V důsledku toho je nejen snazší skenovat a měřit 
méně přístupné oblasti, ale zkrátí se i čas mě-
ření a dojde také k eliminaci chyb operátora.
Osmiosý systém je ideální pro řešení celé řady bez-

kontaktních aplikací, včetně porovnání mračna 
bodů s CAD modelem, rychlého prototypování, 
reverzního inženýrství a 3D modelování obecných 
ploch.

Rychlejší skenování  
s vyšší spolehlivostí
Rozšířený dosah tohoto systému prostřednictvím 
osmé osy umožňuje uživateli skenovat, měřit a di-
gitalizovat funkce na malých i velkých částech, 

přičemž rameno zůstává ve stejné poloze. Vý-
sledkem je, že tento proces je o 40 % rychlejší 
než u standardního 7osého systému.

Zrychlené zpracování
Vzhledem k menší potřebě přesunout rameno 
do různých pozic kolem měřeného objektu nebo 
menší potřebě přesunutí měřeného dílu za účelem 
zachycení všech potřebných prvků, musí být na 
sebe nyní vyrovnán jen minimální počet skenů. 
Výsledkem je, že zpracování dat je jednodušší 
a rychlejší.
„Jsme nadšeni tímto 8osým systémem, který 
umožňuje nový standard pro kontrolu i reverse 
engineering,“ uvedl Simon Raab, Ph.D., prezident 
a generální ředitel společnosti FARO, a dodává: 
„Na základě našich závazků z posledních dvou 
let v oblasti měření i reverse engineeringu jsme 
přesvědčeni, že máme jedinečné řešení klíčových 
slabých míst v těchto oblastech, včetně rychlosti, 
produktivity a snadného použití. ■

Václav Vacula, PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.,  
www.metrologie.cz
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„ZVLÁDNEME VYROBIT TÉMĚŘ VŠE!” 
zní motto Strojírny Olšovec 
Ryze česká společnost – Strojírny Olšovec – se zabývá zakázkovou strojírenskou výrobou 
již rovné čtvrtstoletí. Jejím areálem v obci Olšovec, kousek od města Hranice, prošlo velké 
množství různorodých zakázek nejen pro strojírenské odvětví. Nejnověji se firma zaměřuje 
na pořízení vlastního střediska pro vědu a výzkum.

Firma má k dispozici výrobní areál o rozloze cca 
10 000 m2 zaměřený na strojírenskou výrobu 
různorodého charakteru. V nově zrekonstru-

ované výrobní hale jsou nyní dva provozy. Jeden 
představuje obrobnu s těžkými obráběcími stroji 
pro obrábění polotovarů ve formě svařenců, vý-
kovků a odlitků, na jejichž manipulaci je k dispozici 
mostový jeřáb s nosností 8000 kg. Druhý provoz je 
zámečnický pro výrobu rozměrných strojů a sva-

řenců, proto i tento pro-
voz disponuje mostovým 
jeřábem, ale s nosností 
až 10 000 kg. Pořízením 
vlastního střediska pro 
vědu a výzkum, které se 
výhledově připravuje, by 
firma mohla nabízet ještě 
kvalitnější služby spojené 
s inovacemi a vývojem.
V současnosti firma dispo-
nuje nejen konvenčními 
stroji pro jednodušší 
práce, ale i nejmoder-
nějšími víceúčelovými 
CNC stroji pro náročné 
zakázky. V zámečnickém 
provoze se zaměřuje na 
výrobu svařenců a kom-
pletních strojů dle doku-
mentace od zákazníka. 
Běžně vyrábí obrobky 
do hmotnosti 10 000 kg, 
ale po dohodě se pustí 
i do větších hmotností. 
K této výrobě disponuje 
komplexními technolo-
giemi, jako jsou: řezání, 
pálení, střihání, ohýbání, 
zkružování a svařování. 
V součinnosti se smluvní 
firmou mohou doložit 
kvalitu svarů NDT zkouš-
kami od VT, MT a PT až po 
UT a RTG. 
Díky zavedenému cer-
tifikovanému sys tému 
řízení podniku dle norem ISO 9001:2008 (cer-
tifikovaný systém managementu podniku na 
výrobu a opravu ocelových konstrukcí, manipu-
lační techniky, dopravní systémy, zámečnictví 
a kovoobrábění), EN ISO 3834-3:2005 (požadavky 
na jakost při tavném svařování kovových ma-
teriálů – vyšší požadavky na jakost) a od roku 
2015 i EN 1090-1:2009 / EXC2 (výroba a oprava 
kovových stavebních konstrukcí) přináší Stro-
jírny Olšovec zákazníkům jistotu kvalitních slu-
žeb. A že se společnosti kvalitní služby vyplácí, 
dokazují obraty kolem 100 mil. Kč z posledních 
let. Jak nám sdělil ředitel společnosti Ing. Pavel 
Stupárek, jistý podíl na obratu má i tradiční účast 
firmy na MSV v Brně. ■

Strojní vybavení firmy včetně možností daných 
strojů naleznete na www.strojirny.com.
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Horká novinka 
V rámci dlouhodobé strategie rozšiřování a moder-
nizace strojního vybavení firma zprovozní koncem 
roku nové pracoviště s novým obráběcím strojem. Jde 
o CNC horizontální dvoupaletové obráběcí centrum 
typu Quaser model HX635 SP se systémem Heiden-
hain TNC 640. Centrum disponuje robustní a supertu-
hou konstrukcí doplněnou špičkovými komponenty 
s parametry pojezdu X / Y / Z (1000 / 800 / 900 mm) 
s plynule otočným stolem a vřetenem s 6000 ot/min-1. 
Přesnost polohování v osách je 0,004 mm, polohování 
stolu 0,001 stupně. ■
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EfEktivní síťové instalacE 
MurrElEktronik

Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení 
na bázi ethernetu získávají na významu. Hlavním tématem je přechod 
z Profibus na Profinet, protože tak lze pomocí switchů realizovat 
flexibilní hvězdové struktury. Zcela nevyhnutelně roste počet ether-
netových komponent ve strojích a zařízeních. 

Společnost Murrelektronik nabízí 
vhodné komponenty pro hospodárné 
a účelné vzájemné síťové propojení 
ethernetových modulů. Jde o vysoce 
výkonné switche a široký sortiment 
připojovacích kabelů.

Od spolehlivé základní 
funkčnosti až po enormní 
rozmanitost funkcí
Switche společnosti Murrelektronik 
jsou k dispozici v široké škále variant. 
Nespravované switche pokrývají zá-
kladní funkce při výhodném poměru 
ceny a výkonu, profinetové spravo-
vané switche nabízejí maximální 
rozsah funkcí:
●●  optimalizace všestrannosti v zapo-
jení a snížení složitosti instalačních 
řešení,
●●  jednoduchý přehled komunikace 
a snadné připojení k síťovým ana-
lytickým nástrojům nebo integro-
vaným webovým serverům,
●●  přemístění spojovací roviny do 
pole a tím pádem ušetření prostoru 

v rozvaděči díky kompaktním a ro-
bustním variantám v krytí IP67.

Kompletní portfolio  
ethernetových konektorů
Kromě jiného je Murrelektronik také 
specialista pro připojovací kabely 
a nabízí širokou škálu kabelů pro za-
pojení ethernetových systémů:
●●  ze světa kanceláří do drsného 
prostředí průmyslového zařízení - 
řešení pro aplikace v IP20 (RJ45) 
a v IP67 (M12),
●●  úhlové varianty IP20 pro elegantní 
a prostorově úsporné instalace,
●●  předmontované kabely v libovol-
ných délkách a v jakékoli variantě, 
již od jednoho kusu,
●●  vyšší flexibilita díky samostatným 
kabelům,
●●  plné stínění 360° pro bezpečný 
a hladký přenos dat.

Další přednost: X-kódované gi-
gabitové kabely přenášejí až  
10 Gb/s a zajišťují tak průtok při vy-
soké rychlosti. ■

Rozsáhlý sortiment switchů s řešeními  
pro rozvaděč a prostor průmyslového zařízení

Murrelektronik nabízí širokou škálu kabelů pro zapojení ethernetových systémů
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VýzVou pro zaVedení  
pdM systéMu je nedostatek 
kValifikoVaných techniků
Společnost Výtahy Pardubice, specialista na vše co si moderní činnost v oblasti výtahů žádá, je 
ryze českou společností založenou v roce 1990. Hlavním cílem firmy je spokojenost zákazníka 
s moderním a kvalitním českým výrobkem s dlouhou zárukou. Ke splnění tohoto cíle využívá 
nejmodernější technologie v projekci, ve výrobě komplexních celků a komponentů i při servisu. 

Svým zákazníkům nabízí komplexní provedení 
díla tzv. „na klíč“, zahrnující výhodný způsob finan-
cování, nadstandardní záruky, odbornou pomoc, 
školení a kvalitní servis dostupný po celé republice.

Udržet si vysoký standard
Jako většina firem je i naše společnost pod neu-
stálým konkurenčním tlakem. Zákazníci vyžadují 
krátké dodací termíny a stále vyšší kvalitu dodá-
vaných výrobků a služeb.
Zásadní pro nás byl nedostatek konstrukčních 
pracovníků, vlastně obecně všech techniků.
Proto jsme ve spolupráci se společností TD-IS 
provedli v únoru 2017 audit konstrukčně vývo-
jového oddělení.
Překvapivě hlavním zjištěným problémem ne-
byl ani tak nedostatek lidí jako neefektivní práce 
s daty, tedy práce stylem „najdu nejbližší podobnou 
zakázku → zkopíruji ze serveru a uložím pod no-
vým názvem → provádím úpravy“. Způsob práce 
byl pomalý, neúčinný (velké množství netvořivé 
práce) a znesnadňoval práci konstruktérům na 
jednom projektu. Tento proces byl identifikován 
jako velmi slabé až kritické místo, které bylo nutno 
řešit. Společnost TD-IS nám nabídla řešení spočíva-
jící v implementaci PDM systému pro správu dat 
Autodesk Vault, který je integrovaný s produkty 
Autodesk, jako např. Inventor, AutoCAD Mechani-
cal, AutoCAD Electrical..., a vytvoření knihoven opa-
kujících se součástí a sestav. Model bude skládán 
z cca 85 % z knihovních dílů. Tento návrh nám byl 
řádně vysvětlen a po zjištění plusů a mínusů (těch 
bylo minimum) bylo rozhodnuto „jdeme do toho“.

Realizace
Po auditu jsme společnými silami s dodavatelem 
TD-IS přistoupili k samotné realizaci výše navrže-

ného řešení. Nejprve byla provedena instalace 
Autodesk Vault Serveru a klientů na jednotlivých 
stanicích, nastavení projektů aplikace Inventor, 
vytvoření knihoven, separace modelu výtahu 

na neměnné části 
a umístění ne-
měnných částí do 
knihoven. Samotná 
technická část pro-
běhla prakticky 
bez problémů, 
ale samozřejmě 
vyvstala otázka 
stěžejní – kdo 
naplní vytvořené 
knihovny díly, bez 
čehož by nemělo 
smysl tento projekt 
vůbec zavádět.
Původně jsme si 

tuto část chtěli dělat sami, bohužel vytížení na-
šich techniků a hlavně jejich nedostatek nám to 
nedovoloval. Proto jsme si vytvoření knihoven, 
na základě námi dodaných podkladů, objednali 
u společností TD-IS. Práce na knihovnách probí-
haly s většími či menšími přestávkami od března 
2017. Nyní je do knihoven zadáno prakticky vše 
potřebné a důležité.

Dobré dílo se podařilo
Implementace probíhala za plného provozu 
bez výraznějších prodlev, z čehož jsme na za-
čátku projektu měli trochu obavy. Očekávaným 
problémem byl, jak to často bývá, návyk lidí na 
nový systém práce, ale nakonec se i to poda-
řilo zvládnout. Veškeré prvotní cíle, jež jsme 
si dali, byly splněny. Knihovny máme hotové, 
zaměstnanci jsou řádně vyškoleni, systém Au-
todesk Vault je úspěšně využíván v praxi. Nový 
systém je funkční a co je důležité, pomáhá 
nám úspěšně a rychle realizovat předvýrobní 
etapu – vývojovou a konstrukční část, snižuje 
chybovost a výrazně zlepšil spolupráci mezi 
vývojově konstrukčními pracovníky. Nyní již 
dalšího pracovníka konstrukce, kterého sehnat 
bylo prakticky nemožné, nepotřebujeme, zvlá-
dáme vše s původním týmem.
Se společností TD-IS, jako s osvědčeným partne-
rem, plánujeme zavádění dalších inovací ve vývoji, 
konstrukci a výrobě našich výtahů. ■

Ing. David Slavík, 
Výtahy Pardubice

Engineering
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„Nová éra robotiky“ přináší nový pohled na inteligentní řešení v oblasti robotiky, která 
zvyšují flexibilitu a zkracují návratnost investic do automatizace. Letošní prezentace ABB 
na strojírenském veletrhu ve znamení tohoto konceptu nabídne celou řadu zajímavých 
novinek a dalších zajímavých exponátů. Přesvědčte se sami a navštivte nás nově 
v pavilonu P, stánek 095. Brno, Areál BVV, 1.–5. 10. 2018. abb.cz/robotika

—
Nová éra robotiky 
Pozvánka na MSV, 1.–5. 10. 2018
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MEGADYNE
ŘEŠENÍ PRO VÁS 
POUZE JEDEN 
PARTNER

Megadyne Group je nadnárodní italská společnost, která se specializuje na převody 
přenosu síly a na dopravníkové systémy. Ve světě má 16 výrobních závodů
a více než 50 dceřinných společností. Megadyne vyrábí širokou škálu produktů, od 
ozubených řemenů až po řemeny klínové, od dopravníkových pásů po řetězy a modulární 
pásy a celou škálu dalších produktů a příslušenství. Všechny tyto produkty mají využití v 
široké škále průmyslových odvětví.

Pro více informací: 
offi ce.cz@megadynegroup.com
www.megadynegroup.com
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Českobudějovická VŠTE otevřela 
laboratoř pro výzkum materiálů 
Hmotnostní spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, termogravimetrická analýza 
či pyrolýzní reaktor. To jsou nejdůležitější přístroje, které tvoří základ nové laboratoře ma-
teriálového výzkumu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). 

V nové laboratoři se budou vyvíjet nové materiály, 
zkoumat jejich vlastnosti a možné uplatnění. Školu 
její vybavení vyšlo na více než 10 milionů korun.
„Jde o významnou investici, která dál rozšíří a zkva-
litní výuku studentů a posílí výzkumný potenciál 
našich akademických pracovníků, a tedy i možnosti 
školy ještě víc se následně prosadit při spolupráci 
s firemní sférou,“ říká Vojtěch Stehel, prorektor pro 
komercionalizaci a vnějších vztahy.
Pro VŠTE je oblast materiálového výzkumu dlouho-
době zajímavá, neboť se v ní mohou propojovat 

akreditované obory, jako jsou strojírenství, stavitel-
ství, doprava a logistika a ekonomika podniku. Díky 
tomu také vzniká multioborový výzkum, který má 
velmi dobré šance na uplatnění v praxi.
Laboratoř materiálového výzkumu je umístěna 
v komplexu Centrálních laboratoří VŠTE pro strojní, 
stavební i dopravní obory, což je částečně tří 
a dvoupodlažní objekt, otevřený v červnu 2016. 
Jeho výstavba a nákup nástrojů, technologií a dal-
šího vybavení vyšly na 100 milionů korun. Vyvíjí 
a zkoumají se v nich například mechanické vlast-

nosti materiálů, jako jsou jejich tvrdost, pevnost 
či drsnost. 
Špičkové zázemí škole umožňuje intenzivně spo-
lupracovat především s jihočeskými firmami při 
aplikovaném výzkumu či zavádění inovačních 
technologií. 
„Dosavadní důvěry podniků si velmi ceníme. 
Zvláště, když s námi často řeší smluvní výzkum 
bez ohledu na dotace. Ten přitom platí z vlastních 
zdrojů. A to jde o statisíce a někdy i miliony korun. 
To je zásadní obrat posledních let. Podílíme se tak 
na posilování jejich konkurenceschopnosti, ať již jde 
o efektivnost, produktivitu práce, nebo konkrétní 
výrobky. Samozřejmě není výjimkou ani spolupráce 
za pomoci národních grantů,“ uvedl prorektor Voj-
těch Stehel, který tuto oblast zaštiťuje. 
Laboratoře škola zatím využívala hlavně pro sta-
vebnictví a strojírenství. Jejich součástí jsou napří-
klad i trhací stroje, sušárny či světelné stárnoucí 
komory, v nichž lze zkoumat vliv UV záření na ma-
teriály a povrchy. K dispozici jsou také robotizovaná 
pracoviště, 3D měřicí soustava, 3D scaner či 3D 
tiskárny. Nyní se jejich vybavení významně doplnilo, 
což rozšiřuje i možnosti jejich využití. 
VŠTE byla založená zákonem v roce 2006 a je nej-
mladší českou veřejnou vysokou školou. Působí na 
ní 4500 studentů v šesti bakalářských a dvou ma-
gisterských oborech. Její součástí je také Centrum 
technických studií VŠTE v Táboře. Škola má i obsáhlý 
program Celoživotního vzdělávání a také programy 
MBA a BBA. ■ Zdeněk Zuntych 

Centrální laboratoře jsou součástí kampusu VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích

Nabízíme spolupráci na projektech v oblasti:

• Stavitelství

• Strojírenství

• Životního prostředí 

• Odpadového hospodářství

• Dopravy a logistiky

• Podnikové strategie a oceňování

Ing. Irena Hvoždová
Tel.: +420 387 842 141
hvozdova@mail.vstecb.cz

Okružní 517/ 10 
370 01, České Budějovice
www.VSTECB.cz

Kontakt:

Jedním z nových zařízení 
je i plynový chromatograf
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Mobilní Myčka přijede 
na zavolání
Manipulační technika neznamená jen vybavení skladů flotilou paletových a vysokozdvižných 
vozíků, zázemí pro jejich provoz, včetně nabíjecích stanic baterií či plniček CNG pro ekologické 
modely, ale i celkové zajištění jejich efektivního a spolehlivého provozu. K tomu patří kromě 
servisu a potřebné údržby i pravidelné mytí a čištění vozíků.

A právě na to je zaměřena novinka společnosti 
STILL, jež začala nabízet zcela nový koncept mobilní 
myčky zajíšťující čištění vysokozdvižných vozíků 
přímo v provozu zákazníka.
Nároky uživatelů manipulačních vozíků stále rostou 
a výjimečným případem už není ani požadavek na 

zajištění čistoty vozíků. Ovšem jen málokterý z provozo-
vatelů manipulační techniky má k dispozici i odpovída-
jící profesionální vybavení k důkladnému umytí vozíku, 
splňující navíc i související ekologické požadavky. To in-
spirovalo firmu STILL k řešení v podobě mobilní myčky, 
jež se stala novou službou, kterou tento dodavatel 
manipulační techniky začal na českém trhu nabízet. 

Důležitým mezníkem pro zavedení nové 
služby byl rok 2015, kdy společnost STILL ČR 
úspěšně absolvovala recertifikaci norem ČSN 
EN ISO 9001:2009 (systém managementu 
kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (systém en-
vironmentálního managementu), kterých je 

držitelem již od roku 2009, a stala se držite-
lem certifikátu ISO ČSN 01 0391: 2013 (systém 
managementu společenské odpovědnosti). 
Z toho mj. vyplývá, že dbá o životní prostředí 
správným nakládáním s odpady a chemickými 
látkami, a zavádí do svých výrobků a služeb 
nové technologie. 

Plně soběstačná díky vlastní čistírně
Unikátní technické zařízení pro mobilní mytí 
vysokozdvižných vozíků, které je schopno dojet 
až ke klientům a tam plnohodnotně zabezpečit 
čisticí operace, obsahuje technické prvky pro za-
jištění ekologického mytí a bezpečný transport 
vzniklých nebezpečných odpadů z mytí vozíků. 
Celý proces mytí je navržen tak, aby nezatěžoval 
životní prostředí – myčka podléhá systému ADR 
a ČSN EN ISO 14001:2016. Čištění manipulační 
techniky v mobilní myčce je naprosto ekologický 
proces. Zařízení je technicky a konstrukčně ře-
šeno tak, že umožňuje zachytit veškeré kapalné 
a pevné nečistoty, které při mytí vozíků vznikají. 
Výměnu znečištěné lázně hlídá a řídí vlastní mobilní 
čistírna odpadních vod (ČOV), která je zabudovaná 
přímo v myčce. O ekologickou likvidaci kapalných 
a pevných nečistot se následně postará externí 
dodavatel smluvně zodpovědný za jejich ekolo-
gickou likvidaci. Nakládání s těmito odpady spadá 
do kategorie ADR a mobilní myčka a její posádka 
splňuje veškeré předpisy této normy.
Mobilní mycí zařízení je konstruováno primárně 
na mytí čelních vozíků a tahačů, nicméně podle 
Jiřího Eigla, technického ředitele firmy STILL, je 
konstrukčně připraveno umýt i např. referenční 
osobní vozidla u zákazníků. 
Udržení čistoty vozíků je s mobilní myčkou velmi 
jednoduché. Stačí domluvit přesný termín a dvou-
členný tým profesionálů ze společnosti STILL do-
praví mobilní zařízení na požadovanou adresu 
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a umyje a vyčistí vozíky na spalovací i elektrický 
pohon tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Celý proces od přijetí objednávky přes naplánování 
termínu až po finální realizaci mytí a následnou 
fakturaci zastřešuje tým servisních dispečerů. Vše 
je podporováno moderním ERP systémem pro 
plánování a systémem Tom-Tom, do kterého jsou 
online přenášeny požadavky zákazníků, kam má 
obsluha mobilní myčky jet a jaké vozíky budou 
umývat. Zákazníci ocení zejména časovou úsporu, 
protože nemusí zajišťovat přepravu svých vozíků 
do mycích zařízení.
Vzhledem k tomu, že mobilní myčka je plně sobě-
stačná (má v sobě integrované nádrže na čistou a špi-
navou vodu o objemu 3,0 m3), není nutné, aby měl 
zákazník připravenou přípojku vody. Voda prochází 
stacionární čistírnou odpadních vod namontovanou 
na mobilním zařízení a kvalitu vody hlídá kontrolní 
počítač. V případě, že je dán signál na výměnu vody, 
přicházejí na řadu smluvní partneři, jež má STILL v ka-
ždém okresním městě. Ti přijedou na místo určení 
a přečerpají špinavou vodu za čistou, kterou přivezou. 
Systém signalizace je nastaven tak, aby byl k dispo-
zici dostatečný čas potřebný na objednání odvozu 
špinavé vody a její bezpečnou ekologickou likvidaci.

Na výběr každému podle potřeb
Zákazníka samozřejmě bude zajímat hlavně cena, 
za kterou lze tuto novinku objednat. Ceny mytí 
vozíků jsou rozděleny do několika různých variant 
(Standard, Super, Exclusive, případně mytí na přání) 

a odvíjejí se od počtu kusů čištěné techniky a jejich 
nosností. Podrobný ceník služeb mytí vozíků mo-
bilní myčkou je k dispozici na webových stránkách 
www.mobilnimycka.still.cz, kde lze také mytí 
manipulační techniky objednat.
Základní mytí vozíků Standard obsahuje oplach nečis-
tot z podvozku, kabiny, stožáru a přídavného zařízení 
tlakovou vodou a promazání stožáru. Dokonalejší 
varianta Super tyto operace provádí s použitím che-
mických čisticích prostředků, a k tomu navíc přidává 
i vysátí nečistot v kabině řidiče. Zákazníci, kteří se 
rozhodnou využít nejdůkladnější verzi s označením 

Exclusive, mohou počítat také s vyleštěním oken 
a ošetřením plastů vozíku ochrannými přípravky. Sa-
mozřejmostí je ekologická likvidace odpadu vzniklého 
z mytí vozíku.
V případě mytí vozíků na přání zahrnuje tento pro-
ces u vozíků se spalovacími motory vymytí motoro-
vého prostoru a motoru, u elektrických pak očištění 
trakční baterie parním čističem a její omytí, odsátí 
vyteklého elektrolytu z vany baterie a umytí vnitřní 
části prostoru, kde je baterie uložena. A v obou va-
riantách samozřejmě rovněž i ekologickou likvidaci 
odpadu vzniklého z uvedených operací. ■

Robotická obRáběcí buňka  
od Renishaw

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu uvede společnost Renishaw „Továrnu bu-
doucnosti“ s nejnovějšími řešeními pro řízení výrobního procesu. Ve své expozici v hale 
P vystaví obráběcí buňku s integrovaným, plně automatizovaným řízením procesu. 

V případě uváděné robotické buňky jde 
o ukázku nejvyspělejší technologie zaměřené 
na Průmysl 4.0 se začleněním vysokého stupně 
automatizace do CNC obrábění. Technologie 
společnosti Renishaw umožňují plně automa-
tizované autonomní řízení výrobního procesu 
na základě údajů získaných v místě výroby zcela 
bez zásahů obsluhy. Od preventivní kontroly 
stavu stroje přes automatické ustavení nástrojů 

a obrobků až po mezioperační měření a finální 
rozměrovou kontrolu vyrobeného dílce.
Výrobci se snaží na aktuální výzvy pracovního 
trhu díky aktuálnímu nedostatku kvalifikova-
ných pracovníků reagovat právě použitím prů-
myslové automatizace a inteligentního řízení 
procesů. Koncept inteligentní továrny vyžaduje 
propojené řídicí systémy, které lze snadno po-
užívat. Uvedené systémy mohou navzájem 

komunikovat a na základě 
zjištěných dat okamžitě re-
agovat a adaptovat proces 
na aktuální podmínky. 
„Vystavená buňka názorně 
představuje výrobní sys-
tém s uzavřenou zpětnou 
vazbou. Podobné systémy  
Renishaw využívá k obrábění 
ve svých vlastních výrobních 
závodech ve Velké Británii,“ 
vysvětluje Josef Sláma, ře-
ditel společnosti Renishaw 
v České republice. ■

AutomAtické vyvrtávání
Společnost BIG Kaiser představila na veletrhu AMB 
ve Stuttgartu prototyp automatického vyvrtávacího 
nástroje EWA a také nejmenší vrtací hlavu na světě.
Automatický vyvrtávací nástroj je schopný pracovat bez lidské 
obsluhy a umožňuje velmi přesné, rychlé a hospodárné vyvr-
távání. Není proto nutné zastavit obráběcí stroj k provedení 
měření a ručnímu nastavení vyvrtávacího nástroje, což šetří 
čas a výrazně redukuje drahý šrot v důsledku lidské chyby. 
EWA nabízí i uživatelsky přívětivé bezdrátové připojení k mo-
bilním zařízením pro snazší sledování a konfiguraci nástrojů.
Dalším pozoruhodným představeným exponátem byl 
prototyp EWE 04-7, nová digitální verze nejmenší jemné 
vrtací hlavy na světě. 
Prezentován byl i dvouosý simultánní vyrovnávání systém 
Level Master WL, který přidává bezdrátovou konektivitu 
umožňující čtení informací o nivelaci z odděleného zob-
razovacího zařízení až do vzdálenosti 30 m od měřicího 
bodu. Detektor podporuje přesnost až do 0,01mm/1m. ■
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CzechTrade na MSV 
připravuje seriál akcí 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
se uskuteční již po šedesáté. Jedna z nej-
významnějších přehlídek strojírenské 
produkce ve střední Evropě by neměla 
uniknout žádnému exportérovi z tohoto 
odvětví, a proto také agentura CzechTrade, 
která podporuje tuzemské firmy v jejich ex-
portních aktivitách, i letos v říjnu přichází 
s bohatým doprovodným programem. 

Návštěvníci veletrhu se mohou se zástupci 
agentury potkat hned na několika místech. 
V pavilonu Z na společném stánku s Minister-
stvem průmyslu a obchodu, CzechInvestem 
a dalšími institucemi, bude mít CzechTrade své 
hlavní stanoviště. Na volné ploše K pak bude 
umístěný (stejně jako v loňské roce) Exportní 
dům. Zájemci o informace z oblasti exportu zde 
mohou kontaktovat nejen zástupce Klientského 
centra a CzechTrade, ale i všech ostatních insti-
tucí jako MZV, MPO, EGAP nebo ČEB. 
Exportéři se mohou těšit na tradiční celodenní 
Meeting Point, na který letos přijede 30 zahra-
ničních zástupců agentury, se kterými mohou 
české firmy konzultovat své vývozní záměry. 
Organizujeme i dvě teritoriálně zaměřené akce. 
V úterý 2. října v Exportním domě pořádáme 
konferenci zaměřenou na SAE, Turecko a Izrael, 
ve středu 3. října pak seminář Doing Business 
– Velká Británie a Nizozemsko v pavilonu P. Mu-
síme zmínit i seminář orientovaný na význam 
průmyslového designu při zvyšování konkuren-
ceschopnosti českých exportérů. V neposlední 
řadě se nám podařilo zorganizovat pro maďar-
ský ropný a plynárenský koncern Mol Group 
tzv. Sourcing Day, osobní setkání zahraničních 
nákupčích s vybranými českými dodavateli. 
Program 60. ročníku veletrhu bude opravdu 
velmi pestrý a různorodí budou i samotní vysta-
vovatelé. Celkově je očekávána účast více než 
1600 firem. Zhruba polovina z nich přijede ze 
zahraničí – nejvíce z Německa, následují Sloven-
sko, Itálie a Rakousko. Návštěvníci nepřehlédnou 
ani vystavovatele z Ruska nebo Číny. 
V roce stého výročí naší republiky přivítá ná-
vštěvníky Československý pavilon A1 v typických 
barvách s výstavou 100RIES – Československé 
průmyslové legendy, která ukáže příběhy iko-
nických výrobků, slavných značek a významných 
osobností, které nás proslavily po celém světě. ■
Budeme se na vás těšit 1.–5. října na stánku 
č. 51 v pavilonu Z,  v Exportním domě nebo 
při jednom z našich doprovodných programů.

Tým CzechTrade

Nejbližší akce exportního vzdělávání CzechTrade

26. září, Praha: Nábytkářský průmysl –  
exportní příležitosti v Německu a Rakousku
Chcete rozšířit svá exportní teritoria? Víte, jak 
v daných zemích najít vhodného obchodního 
partnera a jak podpořit exportní úspěchy na za-
hraničních veletrzích? Uvažujete o individuální 
spolupráci s designérem? Akce je určena pro malé 
a střední nábytkářské firmy, začínající i středně 
zkušené exportéry. 
Cena: zdarma

5. října, Praha: Chorvatsko, Srbsko, Černá 
Hora, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, 
Makedonie – exportní příležitosti
Zaměřeno na aktuální stav tamní ekonomiky 
a z něj vyplývající šance pro české firmy, perspek-
tivní obory pro export, informace o obchodních 
příležitostech a podmínkách podnikání na trhu, 
možnosti podpory českých firem při exportu na 
tamní trhy apod. 
Cena: zdarma

8. října, Praha: Obchodní příležitosti s EBRD 
a exportní příležitosti v Turecku, Polsku 
a na Ukrajině
Prakticky zaměřený seminář přiblíží českým podni-
kům možnosti zapojení do aktivit EBRD v transfor-

mujících se zemích od střední Evropy po střední 
Asii a jižní a východní Středomoří. Posluchačům 
také představí, jak a s čím v Turecku, Polsku a na 
Ukrajině obchodovat, strategie vstupu na tyto 
trhy, překážky, příležitosti i praktické tipy pro ob-
chodování. Nebudou chybět individuální konzul-
tace s přednášejícími. 
Cena: zdarma

9. října, Praha: Export do Thajska,  
Vietnamu, Singapuru, Indonésie – výzva 
i příležitost
Víte, jaká je současná ekonomická situace v da-
ných zemích? Jaké exportní příležitosti a výzvy 
se vám tím nabízí? Jak navázat a nepokazit ob-
chodní partnerství? Jaké jsou možnosti finan-
cování exportu? Součástí akce jsou i individuál - 
ní konzultace s řediteli zahraničních kanceláří 
CzechTrade. 
Cena: zdarma

Materiály pro aditivní 
výrobu ozubených kol
Portfolio možností aditivní výroby rozšířily od loňského roku i nové materiály vyvinuté britskou 
společností GKN, která patří už řadu let mezi průkopníky této výrobní technologie. Její divize 
se zaměřují na vývoj nových materiálů, zejména pro letecký, kosmický i automobilový průmysl. 

GKN Sinter Metals ve spolupráci s divizí GKN 
Driveline vyrobila novou kaučukovou slitinu 
s nízkým obsahem uhlíku pro použití v proto-
typové aditivní výrobě ozubených kol. Novinka 
nese označení 20MnCr5 a má řadu klíčových 
vlastností požadovaných v průmyslu. Podle vý-
robce nabízí vysokou pevnost (zatímco materiál 
zůstává tvárný), vysokou únavovou pevnost, vy-
nikající odolnost proti opotřebení při vytvrzo-

vání a nesmírnou houževnatost (přitom je stále 
obrobitelný).
Výroba prototypových dílů s novým materiálem 
používá velmi podobný postup jako u dosavadních 
typů, ale parametry a procesy byly optimalizovány 
pro kalenou slitinu karburováním. Povrch každé 
součásti se před kalením karburuje (nauhličuje). 
GKN nyní může vyrábět součásti vyrobené zcela 
z materiálu 20MnCr5 a nabízet i hybridní výrobu, 
což znamená, že je schopna kombinovat různé 
výrobní techniky kovové aditivní výroby. Nový ma-
teriál lze také kombinovat se všemi materiály pro 
svařování, což umožňuje vytvořit široký potenciál 
pro aditivní výrobu v segmentu náhradních dílů, 
zejména pokud jde o výrobu malých součástí např. 
do převodovek, vačkové hřídele, univerzální klouby, 
hnací pastorky, spojovací prvky apod.
Že je o nový materiál a technologii aditivní výroby 
zájem, svědčí fakt, že už po dodání první série ně-
kolika desítek ozubených kol vyrobených s využitím 
nového materiálu pro jednoho dodavatele převo-
dovek, obdržela firma četné dotazy týkající se jejích 
možností v oblasti aditivní výroby pro aftermarket. ■

Podrobné informace o seminářích  
a konferencích naleznete  
na www.exportnivzdelavani.cz nebo  
www.czechtrade.cz/kalendar-akci.
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7. – 10. März 2017
Leipziger Messegelände

Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, 
modulů a technologií

www.z-lipsko.cz

Mezinárodní veletrh obráběcích strojů 
a automatizace výroby

www.intec-lipsko.cz

5. až 8. února 2019, Strojírenské veletrhy v Lipsku

Výrobní technika • Subdodávky • Nové technologie
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DÁVÁMME VĚĚCCI DDDOO PPPPOOOHHYYBBBBUU………

Hledáte-li spolehlivého dodavatele strojírenských 
komponentů pro Vaše stroje, který Vám pomůže 
realizovat Vaše plány a u kterého naleznete vše 
pod jednou střechou, tak jste ho právě našli.

Pomůžeme Vám s výběrem motoru či převodovky, 
nabídneme Vám komponenty pro stavbu strojů 
a dopravních cest, navrhneme pneumatické obvody 
a dodáme Vám lineární pohony a posuvy včetně 
kuličkových šroubů. Produktů máme skladem 
samozřejmě daleko více, dělá to něco okolo 
80.000 obchodovatelných položek. 

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, 
rádi Vám poskytneme odborný servis.

www.ampo.cz

AMPO s.r.o.      
Brněnská 2345/43
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 686 111      
Fax: +420 566 686 112     
E-mail: ampo@ampo.cz

Pohony a elektromotory

Lineární 
systémy

Komponenty 
dopravníků

Strojní 
komponenty

Navštivte nás na MSV 2018
Pavilon V, stánek 093

MSV 2018

AMPO - inzerce 215x95mm - 8-18.indd   1 14.8.2018   10:24:15

www.chiaravalli.cz

Chiaravalli CZ a.s.    
Průmyslová 2083
594 01  Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 502 030      
Fax: +420 566 502 040    
E-mail: obchod@chiaravalli.cz

Řešení pro pohyb

ZZZakkkkááázkkkooovvváááá 
vvýýýýýrroobbaa

Převodovvkkyy  
a elektrroommoottory

DDDDííííllllyyyy pppprrrroooo 
motocykkllyy

DDDíííllyy nářezových 
strojů

NNormaallizované 
ssssttttrrrroooojjjjnnnííí dddííílllyyy

Více než 60 let jsme světovými specialisty 
na mechanický pohon. V současnosti patříme 
k největším dodavatelům strojních komponent 
na Českém a Slovenském trhu, přičemž si zakládáme 
na co nejkratších dodacích termínech. 

Jednou z priorit společnosti Chiaravalli Group Spa 
je neustálý vývoj a rozšiřování své nabídky vedoucí 
k maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka. 

Námi nabízené komponenty dokáží přenést kroutící 
moment od samého počátku, až po fi nální výstup. 
Zjednodušeně řečeno nabízíme vše počínaje elektro-
motory, převodovkami, až po díly přenášející výkon 
řetězem, řemenem či ozubením.

Více než 60 let jsme světovými specialisty 
na mechanický pohon. V současnosti patříme 
k největším dodavatelům strojních komponent 
na Českém a Slovenském trhu, přičemž si zakládáme 
na co nejkratších dodacích termínech. 

Jednou z priorit společnosti Chiaravalli Group Spa 
je neustálý vývoj a rozšiřování své nabídky vedoucí 
k maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka. 

Námi nabízené komponenty dokáží přenést kroutící 
moment od samého počátku, až po fi nální výstup. 
Zjednodušeně řečeno nabízíme vše počínaje elektro-
motory, převodovkami, až po díly přenášející výkon 
řetězem, řemenem či ozubením.

CHIARAVALLI CZ - inzerce 215x95mm - 8-17.indd   1 16.8.2017   14:51:32

Vysoce produktiVní 
obrábění 
Na veletrhu AMB představila firma Heller obráběcí centra s vysokou dynamikou. Stroje řady C umož-
ňují komplexní obrábění – výkonné 5osé aplikace, horizontální i vertikální a nakloněné soustružení. 

Tento koncept byl prezentován na modelu CP 
6000, který nabízí unikátní řezný výkon s vyso-

kou mírou odstraňování třísek, velký pracovní 
prostor 1000 x 1000 x 1300 mm pro obrobky 
do průměru 1200 mm a hmotnosti až 1400 kg. 
Stroj disponuje integrovaným měničem palet 
do velikostí 630 x 630 mm a umožňuje jedno-
fázové frézování a vysoce produktivní a spo-
lehlivé otáčení obrobků o průměru 1000 mm 
(1580 mm při omezení zdvihu Z) a max. výšce 
1200 mm.
Obráběcí centra řady HF s 5. osou nabízejí vý-
razné snížení doby nečinnosti v kombinaci s vý-
konnou dynamikou a horizontálním vřetenem 
pro nejkratší časy mezi třískami, umožňující 
dosahovat vysokou produktivitu při sériové vý-
robě a univerzální použití při obrábění středních 

až velkých velikostí šarží. Řada HF kombinuje 
osvědčené vlastnosti s inovativními funkcemi 
– kinematiku se třemi lineárními osami X, Y, 
Z vybavenými absolutními měřicími systémy 
a dvěma dynamicky se pohybujícími osami A a B 
s přímým pohonem integrovaným do otočného 
stolu. ■

Obráběcí centrum CP 8000 patří k nejvýkonnějším 
modelům řady C

Fo
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: H
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r

Vnitřek stroje CP 6000 s otočným stolem
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Ke správné péči o manipulační techniku patří pravidelné mytí a čištění.  
Společnost STILL přichází se zcela novým konceptem mobilní myčky, která zajistí  
ekologické čištění vysokozdvižných vozíků přímo v provozu zákazníka. 

Myčka na zavolání 
 
Udržení čistoty vozíků je s mobilní myčkou jednoduché. Stačí domluvit přesný termín a tým profesionálů  
ze společnosti STILL dopraví mobilní myčku na požadovanou adresu. Zákazníci ocení především  
časovou úsporu, protože nemusí zajišťovat přepravu svých vozíků. Správné umytí vozíků zajišťuje proško-
lený dvoučlenný tým, který umyje a vyčistí spalovací i elektrické vozíky tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 

Šetrně k životnímu prostředí 
 
Celý proces mytí v mobilní myčce je navržen tak, aby nezatěžoval životní prostředí. Konstrukce myčky  
zachycuje veškeré kapalné a pevné nečistoty, které při mytí vozíků vznikají. V myčce je zabudovaná vlastní  
čistírna odpadních vod, která řídí výměnu znečištěné lázně. Součástí celého procesu je likvidace nebez-
pečného odpadu. Mobilní myčka podléhá systému ADR a ČSN EN ISO 14001:2016. 
 

Přesvědčte se sami  
 
Spojte se s námi a servisní dispečer s vámi naplánuje vše od termínu až po realizaci mytí na vaší adrese. 
Díky modernímu ERP systému pro plánování garantujeme spolehlivou komunikaci. Mobilní obsluha má díky  
on-line systému veškeré požadavky na jednom místě a řídí celý provoz a pořadí mytí vozíků. 
 

e-mail: mycka@still.cz   tel: 274 001 456             www.mobilnimycka.still.cz

Myčka,  
která přijede 
za vámi.
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ČERVENÁ, MODRÁ, BÍLÁ... 
GABEN PACKAGING LIVE
V novém duchu, ale s tradičním generálním partnerem, se letos ponese balicí linka na veletrhu 
MSV Brno. Ostravská společnost Gaben, která se specializuje na identifikaci a dosledovatelnost 
produktu, tak podpořila už 14. konání oblíbeného doprovodného programu na brněnském 
výstavišti. 

Ve dnech 1.–5. října, v průběhu mezinárodního 
strojírenského veletrhu, se budou na speciální lince 
roboticky třídit čokoládky v barvách trikolóry, uklá-
dat hračky do krabic, které pak projdou paletizací. 
Na letošní akci v pavilonu A2 (stánek č. 48) se ná-

vštěvníci můžou navíc těšit na novinku v podobě 
virtuální reality. 
Mezi partnery linky patří tradičně firmy ONDRÁŠEK 
INK-JET SYSTEM, FANUC, MÁTL-BULA, THIMM Pac-
kaging, EKOBAL, BOKS a catering Breadway Stores. 

Nově se k lince přidaly firmy KLIMASOFT, ALVEY 
MANEX, MONETA, Tiskárna Didot a dodavatel hraček 
Vista, společnost BENEŠ a LÁT. 
V letošním projektu bude zapojeno historicky nejvíce 
robotů značky FANUC včetně novinky tzv. scara ro-
botů, které zvládnou lidskou práci za zlomek času. Ná-
vštěvníci si budou moci „osahat“ virtuální realitu nebo 
sledovat práci robotů, tiskáren, etiketovacích zařízení 
či ovinovačky na jednotlivých samostatných uzlech.
Program bude jako vždy podpořen komentováním 
moderátora a pro návštěvníky budou připraveny sou-
těže s odměnami, tentokrát i sladkými. Další novinkou 
je, že v letošním roce si budou moci návštěvníci po-
prvé přímo na veletrhu v prostorách kavárny Bredway 
Stores zakoupit kváskové pečivo, krémové polévky, 
dezerty a další výrobky z produkce firmy Breadway. ■

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. 
Hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení francouzské firmy 
Markem-Imaje. Mezi nejprodávanější sortiment patří ink-jetové tiskárny, 
ale také tiskárny laserové, termotransferové nebo tiskárny pracující 
na principu horkého inkoustu. Díky výrobkům renomované značky, 
které procházejí neustálou inovací, může firma nabídnout zákazníkům 
vždy něco navíc. Servis, podporu a zejména nízké náklady na údržbu. 
V rámci projektu Packaging Live se postará o veškerý potisk baleného 
zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy partnerů a dalšími proměnnými 
parametry.

www.ondrasek.cz

Mátl & Bula, spol. s r.o.  
Od roku 1993 se zaměřuje především na prodej a servis manipulační 
techniky. Jde zejména o vysokozdvižné vozíky značky Hyundai a čtyřcestné 
vozíky irského výrobce Combilift. Díky propracovanému skladovému 
systému náhradních dílů je schopna zabezpečit náhradní díly nejen pro 
zastupované značky, ale také pro ostatní světové výrobce manipulační 
techniky. Zabývá se také zajišťováním těsnicích prvků pro hydrauliku a pneu-
matiku, výrobou hydraulických hadic, výrobou a opravami hydraulických 
válců a hydraulických prvků, včetně poradenské činnosti v tomto oboru. 

www.matl-bula.cz

FANUC Czech s.r.o.  
Společnost byla založena v září 2004 jako pobočka FANUC Europe pro 
střední a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat výkonné a spolehlivé 
produkty pro průmyslovou automatizaci a software tradiční japonské 
značky FANUC, největšího výrobce průmyslové automatizace a robotů 
na světě. Nabízí průmyslové roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje jako 
součást automatizace pro výrobu v Česku a na Slovensku. V dnešním 
konkurenčním prostředí pomáhají produkty značky FANUC zlepšovat 
flexibilitu výrobních procesů a umožňují zákazníkům reagovat na změny 
a požadavky dynamického trhu. Kromě dodávek produktů firma pořádá 
četná školení a poskytuje servisní a technickou podporu. 

www.fanuc.cz

GABEN, spol. s r.o.
Vyvíjí ucelená řešení a dodává jednotlivé produkty pro automatickou identifikaci, ve které představuje špičku. Specializuje se na snímače čárových kódů, 
mobilní terminály, průmyslové dotykové terminály, RFID, tiskárny a aplikátory etiket. 
Na letošní lince představí inovovanou verzi průmyslového dotykového all-in-one terminálu GBTouch, který už léta nachází využití zejména při odvádění 
výroby na výrobních a balicích linkách, kde je potřeba obsluze zobrazit např. výrobní dokumentaci, balicí předpisy, návody k obsluze, instruktážní videa či 
jiné dokumenty. Dále předvede automatický aplikátor etiket s výsuvným ramenem, který označí zabalenou paletu etiketou s RFID čipem, tzv. SmartLabe-
lem. V posledním kroku linky bude možno vidět snímání těchto chytrých etiket mobilním terminálem BHT-1281 od renomovaného japonského výrobce 
a vynálezce QR kódu, společnosti DENSO. www.gaben.cz

THIMM Packaging  
Firma patří do Skupiny THIMM, vedoucího poskytovatele obalových řešení 
a distribuce zboží. Portfolio firmy zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vl-
nité lepenky, prodejní stojany, obalové systémy z různých materiálových 
kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum 
nabídky doplňuje paleta služeb týkající se obalového segmentu v rámci 
dodavatelského řetězce. K okruhu zákazníků patří koncerny vyrábějící 
značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik zaměstnává přes 
3000 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, 
Francii a Mexiku.  www.thimm.cz

▲ ▲
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EKOBAL, s.r.o.  
Firma byla založena v červnu 1993 pro oblast technologie balení do 
průtažné fólie. Dnes patří na českém trhu mezi leadery v oboru a svým 
postavením mezi největší dodavatele obalových materiálů a výrobce balicí 
techniky s vlastním vývojovým střediskem. Působí nejen v ČR a na Slovensku, 
ale také v Polsku, kde sídlí její dceřiné firmy Ekobal a Manuli Ekobal Polsko. 
Specializací firmy je také technologie paletizačního a skupinového balení 
nebo výroba předepnuté fólie FlexLight, kde udává trend. 

www.ekobal.cz

MONETA Money Bank, a.s.  
Bankovní instituce chce být nejinovativnější organizací poskytující finanční 
služby v České republice v očích klientů, zaměstnanců i komunit, ve kterých 
podnikají. Každý den se snaží přinášet to nejlepší ze světa tradičních bank 
a moderních technologií. S více než 200 pobočkami a 650 bankomaty, 
internetovým a mobilním bankovnictvím včetně aplikace Smart Banka je 
Moneta každému vždy nablízku.

www.moneta.cz

BENEŠ a LÁT a.s.  
Stavebnice SEVA, která nechyběla snad v žádné školce či školní dru-
žině, spojuje nejen dílky stavebnice, ale i děti s rodiči, prarodiči a také 
vzájemně mezi sebou. Odvádí je od počítačových her, mobilů a znovu 
jim umožňuje reálné prožitky, upevnění vztahů a rodinných vazeb.
Na trh byla SEVA dodávána od 70. let nejprve pod hlavičkou Kovozávody 
Semily a od 90. let pod značkou VISTA, pod kterou stavebnice a hračky 
uváděla na trh společnost BENEŠ a LÁT až do začátku roku 2018. Od 
letošního roku všechny hračky zaštiťuje nově značka SEVA podle názvu 
nejúspěšnější stavebnice SEVA. www.seva-czech.cz 

BREADWAY STORES, s.r.o.  
V moderní pekárně s kavárnou nabízí kváskové pečivo v nejlepší kvalitě 
a výběru. Na výběr je vlastní řada produktů: marmelády, paštiky, chutney, 
domácí sirupy nebo polévky. Z pečiva vyrábí originální sandwiche a tapasy. 
Všechny výrobky jsou bez konzervantů, sladidel apod. Používají jen kvalitní 
suroviny a šetrné metody zpracování.  www.bwstores.com 

BOKS s.r.o.
Dodavatel audio a video techniky nabízí směrové reproduktory produ-
kující kvalitní audio signál o vysoké směrovosti. Signál je slyšitelný pouze 
v požadovaném prostoru a neruší okolí. I při nízké hlasitosti je mluvené 
slovo jasně srozumitelné i v hlučném prostředí. Reproduktory mohou být 
umístěny i blízko vedle sebe, aniž by se navzájem rušily.

www.boks.cz

Tiskárna Didot, spol. s r.o.  
Je již přes 20 let dodavatelem obalů z hladkých i vlnitých lepenek. Posky-
tuje komplexní služby od poradenství, optimalizace balení přes vlastní 
konstrukční řešení a vzorkování obalů, výrobu testovacích sérií až po 
následnou výrobu a logistiku dodávek obalů. Zaměřuje se na kvalitní 
potištěné obaly s povrchovým zušlechtěním. Na linku dodává primární 
balení - krabice včetně potisku. 

www.tiskarna-didot.cz

ALVEY MANEX, a.s.  
Tento specialista na automatické paletizační, skladové a dopravníkové 
systémy navrhuje a vyrábí linky pro prestižní značky, jako jsou Coca-Cola, 
Danone, Heineken, SCA, Volvo a mnoho dalších. Ve virtuální realitě před-
staví několik skutečných paletizačních linek, které firma navrhla a dodala. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout menší projekt paletizace krabic 
pomocí dvou robotů, ale i velmi rozsáhlé paletizační, dopravníkové a skla-
dové systémy určené pro provozy s vysokými nároky na výkon.

www.alvey.cz

Crossmarketingový projekt PACKAGING LIVE agentury EQUICom, s.r.o. se na BVV 
v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA objeví již po čtrnácté a stává se tak jedním 

z klíčových doprovodných programů Mezinárodního strojírenského veletrhu.

KLIMASOFT, s.r.o. 
Vznikla spojením subjektů z oblastí řídicích systémů, vzduchotechnických 
a klimatizačních zařízení, měření, regulace, servisu a provozování budov. Mezi 
společnostmi působícími na Slovensku v oblastech technického zabezpečení 
budov a automatizace průmyslu si vydobyla dobré jméno. Nyní poskytuje 
know-how, návrhy řešení, projekci, realizaci, servis a provozování řídicích sys-
témů v oblasti TZB. Hlavním zaměřením jsou robotizovaná pracoviště a linky, 
které mají uplatnění v širokém spektru automatizace technologických procesů. 
Hlavními segmenty působnosti je automotive a potravinářství s robotickými 
aplikacemi. www.klimasoft.com

▲ ▲
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Megadyne rozšiřuje svou kolekci 
dopravníkových pásů

Nabídkové portfolio italské společnosti Megadyne se rozšířilo o další novinku, kterou tento 
italský výrobce dopravníkových pásů, dopravníků a speciálních rozvodů prezentoval na letoš-
ním veletrhu IPACK/IMA v Miláně. Jde o zakázkové dopravníkové pásy Spiraflex pro výrobní 
linky v potravinářském průmyslu. 

Skupina Megadyne, která původně začínala jako 
výrobce jednoho produktu, se během své více než 
60leté historie stala nadnárodní společností se spe-
cializací na nástroje pro přenos energie. K nim patří 
i dopravníkové pásy Spiraflex, speciálně navržené 
pro zpracování a přepravu výrobků v náročných 
výrobních odvětvích, jako jsou např. potravinářství, 
hygienické výrobky, izolace a netkané textilie, zpra-
cování dřeva nebo palivové biomasy, a při výrobě 
syntetických fóliových materiálů. Všichni zákazníci 
z těchto oborů používají otevřené směsové pásy 
Megadyne aspoň pro jeden z procesů, jako jsou 
mytí, odvodňování, vytápění nebo chlazení, lisování 
či formování.

Navrženy pro čistá prostředí
Pásy Spiraflex jsou vyráběné z materiálů schválených 
pro kontakt s potravinami a v souladu s hygienickými 
pravidly, která upravují zpracování a výrobu potra-
vin. Novinka představuje bezpečné a spolehlivé 
řešení, které snižuje riziko kontaminace produktu 
díky uplatnění specializovaných výrobních postupů. 
Ve srovnání s klasickými dopravními pásy s kovo-

vou síťovinou je Spiraflex dostupný v kotoučích 
o šířce 2000 mm a minimálním průměru 25 mm, 
je lehčí a výkonnější. Mezi hlavní výhody tohoto 
dopravníkového pásu vyrobeného z bílého PET patří 
odolnost proti vysokým teplotám (nabízí vynikající 
výkon v rozsahu teplot od -30 do +90 °C), nelepivý 
povrch a plná antistatická účinnost. Okraje řemenu 
jsou utěsněny, aby bylo zajištěno, že celistvost pásů 
zůstane zachována během provozu i pokud bude 
vystaven působení agresivních čisticích prostředků. 

Hybridní dopravníkové pásy
Mezi další pozoruhodné produkty Megadyne 
patří hybridní pásy, které sdružují všechny vý-
hody rozvodových řemenů a dopravních pásů 
v jednom produktu. Nabízejí špičkovou kvalitu za 
konkurenceschopné ceny. Inovativní hybridní pásy 
s unikátními vlastnostmi jsou vyráběny s použitím 
jednoho nebo více polyuretanových rozvodo-
vých řemenů v centrální části (nebo na okrajích) 
dopravního pásu, a optimálně kombinují užitné 
vlastnosti obou výrobků.

Díky nedávné akvizici firmy SACIF mohla společ-
nosti Megadyne navrhnout řadu dopravníkových 
pásů Hybrid Belt, která zahrnuje kromě základního 
provedení i vylepšené verze Hybrid Belt PLUS, 
Hybrid PRO Belt PLUS a hybridní pás pro vakuum. 
Tyto pásy se používají pro balicí, potravinářský, 
papírenský a polygrafický průmysl, medicínské 
aplikace a farmaceutický průmysl, robotiku a au-
tomatizaci.
Řada hybridních pásů pracuje v širokém teplotním 
rozmezí a zajišťuje vyšší produktivitu s rychlostí 
až 550 m za minutu i v případě zákaznických při-
způsobení a úprav. Pásy v základním provedení 
a verze Hybrid Belt PLUS pracují při teplotě od -20 
do +80 °C a vrcholné provedení Hybrid PRO Belt 
PLUS od -25 do +80 °C.

Výrazně nižší absorpce energie (asi 30 %), kom-
binovaná s rychlou a ekonomickou modernizací 
stávajících systémů vede k dalším úsporám, zatímco 
menší řemenice umožňují kompaktní přenos a větší 
flexibilitu.
K výrobě dopravníkových pásů v základním pro-
vedení a verzi Hybrid Belt PLUS jsou používány 
rozvodové řemeny Megalinear – ozubené ře-

meny z termoplastického polyuretanu s vysokou 
odolností vůči opotřebení a abrazi. Díky různým 
typům ocelových kordů nabízejí dobré provozní 
vlastnosti i při vysokém tažném výkonu, běžně 
používané rozteče jsou T10, T5, H, HTD5M, HTD8M, 
STD8M. Pro variantu Hybrid PRO Belt PLUS pak 
využívá výrobce rozvodové řemeny Megalinear 
QST, které jsou méně hlučné. Kolekci doplňuje 
hybridní pás pro vakuum – je ideálním řešením 
pro automatizaci a manipulaci s využitím vakua 
díky přidání polyesterového plátna zaručujícího 
optimální sání. ■

Pásy Spiraflex jsou vyráběné z materiálů schválených pro kontakt s potravinami

Hybridní dopravníkové pásy Hybrid Belt PLUS...

... a vrcholné verze Hybrid PRO Belt PLUS můžou 
pracovat v širokém teplotním rozmezí

V hybridním pásu pro vakuum je díky přidání 
polyesterového plátna zaručeno optimální sání

Hybridní pás pro vakuum je ideálním řešením při 
manipulaci s využitím vakua

67_TM09.indd   67 14.09.18   11:30



plasty a chemie

68    /       září 2018

Řešení pro nízké teploty 
Německý výrobce syNtetických elastomerů arlaNxeo 
představil Na červeNcové kaučukové koNfereNci dkt 2018 
svůj Nový terpolymer therbaN st 3107 vp. Nová třída 
polymerů zaujme vyNikající flexibilitou při Nízkých 
teplotách.

Jde o plně hydrogenovaný nitrilový kaučuk 
(HNBR), který má nový termonomer (termo-
plast, který je obsahem nekonjugovaného 

dienu a určuje vytvrzovací vlastnosti, kompresní 
charakteristiky a chování daného materiálu při na-
pětí a deformaci), jenž se dosud s kaučuky HNBR 
nikdy dříve nepoužíval.

Odolá olejům i mrazu
Hydrogenovaný nitrilový kaučuk Therban je spe-
ciálně vyvinutý pro nejkomplexnější aplikace. 
Elastomer nabízí dobrou odolnost proti vysokým 
teplotám a také v kontaktu s palivy, ropou a plynem. 
Disponuje i vynikajícími mechanickými vlastnostmi. 
Podle výrobce by měl najít uplatnění pro náročné 
aplikace v automobilovém, olejářském a plynáren-
ském průmyslu např. v oblastech, jako je výroba 
součásti pro automobily, pro výrobu rozvodových 
řemenů a ve statorových/rotorových systémech 
pro vrtání.
Nový Therban ST 3107 VP představuje unikátní 
řešení pro typy aplikací, kde je požadována dobrá 
flexibilita při nízkých teplotách spolu s vynikající 
odolností vůči oleji. Může snížit teplotu skelného 
přechodu v kaučukových směsích až o 10 °C při 
zachování vynikající odolnosti médií. 

Ve jménu udržitelnosti 
Tepelně odolný kaučuk není však jedinou novin-
kou, kterou Arlanxeo v poslední době představila. 
Firma zavádí nové aplikace založené na principu 

cradle-to-cradle a její portfolio rozšířily i nové ter-
moplastické vulkanizáty (TPV).
Jejich klíčovou součástí je Keltan Eco, první „bio“ 
EPDM kaučuk na světě na bázi bioproduktu. Je 
vyráběn s využitím ethylenu extrahovaného z cuk-
rové třtiny, přičemž v závislosti na obsahu ethylenu 
v různých druzích pryže se podíl biologického 
materiálu pohybuje mezi 50-70 procenty. Tento 
kaučuk z etylenpropylen dienu se kombinuje se 
zelenými plnivy, změkčovadly a termoplasty. Vý-
sledkem jsou EPDM produkty s až 90% podílem 
udržitelných přísad.
Po posouzení potenciálu vytváření udržitelných 
alternativ pro tradiční polyolefinové termoplasty, 
plastifikační oleje a výztužná plniva nyní firma 
vyvinula termosetové kaučukové směsi a termo-
plastické vulkanizáty na bázi Keltan Eco EPDM se 
specifickým cílem maximalizace udržitelného ob-
sahu bez narušení technického výkonu. Díky kombi-
naci se „zelenými“ složkami mohou být nové směsi 
EPDM použity i pro dynamické a statické aplikace 
pro těsnění automobilů s 85 až 90% hmotnostními 
složkami s udržitelným původem a technickou 
výkonností srovnatelnou se standardními EPDM 
sloučeninami.

Inovativní bio-TPV, používající Keltan Eco EPDM, 
se nabízejí jako možná náhrada běžných termo-
setových kaučukových směsí a termoplastických 
vulkanizátů. Tyto TPV mohou významným způso-
bem přispět k tzv. cirkulární ekonomice a ke snížení 
uhlíkové stopy. Studie ukázaly, že vlastnosti a tech-
nická účinnost těchto stupňů Keltan Eco EPDM jsou 
shodné s charakteristikami konvenčních EPDM vyrá-
běných katalyzací a/nebo z monomerů na bázi ropy.
V současné době jsou tyto nové typy EPDM na 
bio-bázi komerčně testovány a používají se v apli-
kacích, jako jsou okenní profily pro autobusy a bu-
dovy, profilové prvky pro automobilový průmysl, 
O-kroužky, TPV přesahy pro autointeriér, farma-
ceutické aplikace či sportovní povrchy. Byly např. 
použity i v porézní gumové vrstvě pod vnějším 
obalem oficiálního míče fotbalového mistrovství 
světa 2018. ■

Materiály pro „věčný“ koloběh
Cradle to Cradle design (C2C) neboli „od kolébky 
ke kolébce“ je holistický přístup, který na vý-
robky i výrobní proces klade maximální nároky. 
Design produktu by měl umožňovat komfortní 
užití, přetrvání a možnost využití daných ma-
teriálů i po dosloužení výrobku, kdy suroviny 
cirkulují v nekonečném výrobním cyklu bez 
odpadu. Používané materiály musí být rozdě-
leny do dvou nezávislých cirkulujících okruhů. 
První operuje s látkami organického původu, 
které jsou snadno odbouratelné a lze je vrátit 
zpět do biosféry, druhý pak se syntetickými lát-
kami, jež by měly být do produktů vkládány tak, 
aby je bylo možné z nich následně extrahovat 
a opět využít. 

Novinku firmy arlanxeo nezaskočí ani mrazivé 
podmínky

Nové typy epdm na bio-bázi jsou testovány na profilových prvcích pro automobilový průmysl
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Akromid B+ : AlternAtivA zA nylon 6/6

Německý výrobce plastových kompoundů, firma Akro-Plastic, vyvinul speciální stupeň 
nylonu 6, Akromid B+, který by mohl být náhradou běžně používaného nylonu 6/6. To může 
pomoci řešit potenciální potíže s vysokou poptávkou a problematickými dodávkami tohoto 
průmyslově žádaného materiálu.

I když je nylon 6 také široce používán jako inženýrský 
materiál (uplatňuje se třeba v automobilových a ji-
ných součástech), většina instalovaných kapacit 
na jeho výrobu je zaměřena na produkci textil-
ních vláken. Celosvětová poptávka po nylonu 6/6 
je však nadprůměrná a jeho ceny stoupají. Vedle 
vysokého růstu poptávky je zde i faktor v podobě 
nedostatku klíčové suroviny adiponitril (ADN), což 
může zapříčinit výpadky dodávek nylonu 6/6. Vý-
robci sice plánují přidat další výrobní kapacitu ADN, 
ale varují, že zásoby ADN by se mohly do konce 
tohoto roku ztenčit. 

Chemičtí výrobci proto hledají cesty, jak proble-
matickou situaci řešit, mj. i úsilím najít vhodnou 
alternativu k nylonu 6. Společnost Akro-Plastic 
vyvinula Akromid B+, modifikovaný nylon 6 v po-
době materiálu vyztuženého skelnými vlákny 
na úrovni 30 až 60 % s některými vlastnostmi 
srovnatelnými s nylonem 6/6. Podle výrobce dosa-
huje třída Akromid B+ s 50% podílem skleněných 
vláken stejné síly při 80 °C jako vylepšený nylon 
6/6 GF50 se stresovým zatížením přes 11 barů 
na cm2. Tuhost je podle informací Akro-Plastic, 
která novinku oficiálně představí na říjnovém 

veletrhu Fakuma, téměř stejná jako u originální 
pryskyřice nylonu 6/6. ■

Průřez chladicího potrubí vyrobeného pomocí 
Akromidu B+

Foto: Akro-Plastic

SměS tPe Pro náročné PrůmySlové Použití

Společnost Kraiburg představila novou řadu svého materiálu Thermolast K, která je 
přizpůsobená potřebám náročných venkovních aplikací v průmyslu. Kromě vysoké odolnosti 
proti UV záření kombinuje výborné mechanické a tepelné vlastnosti se skvělou přilnavostí 
k polyolefinům a výjimečnou povrchovou úpravou.

Rostoucí poptávka po vysoce výkonných termoplas-
tických elastomerech určených pro průmyslové ven-
kovní aplikace, kde jsou na prvních místech požado-
vány odolnost vůči UV záření, dlouhodobá životnost 
a dobrá zpracovatelnost, vedla k vytvoření nové směsi 

termoplastických elastomerů (TPE). Je speciálně na-
vržena tak, aby poskytovala parametry požadované 
OEM a dodavateli v rámci infrastruktury mobilních 
komunikací. Jako první aplikace bylo specifikováno 
potahování rozhraní koaxiálních kabelů a kovových 
konektorů používaných ve venkovních instalacích 
robustním, UV a vlhkosti odolným obalem.
Kromě vysoké tepelné odolnosti a odolnosti proti 
UV záření nabízí novinka tvrdost 35 Shore D, která 
odpovídá hodnotě 90 Shore A, což ji řadí na špici 
mezi dosavadní produkty této kategorie. Zároveň 
materiál poskytuje potřebnou pružnost kabelových 
konektorů, aby zajistila správné odlehčení tahu. Další 

klíčové vlastnosti, které musí tyto materiály splňovat, 
zahrnují optimální přilnavost k polyolefinovým prys-
kyřicím, jako je polypropylen a polyethylen s nízkou 
hustotou, stejně jako kompatibilita se silikony.
Pro potvrzení dlouhodobě trvanlivé povrchové 
úpravy bylo stárnutí nového materiálu testováno 
podle standardu VW PV 3930, což je náročná auto-
mobilová norma používaná při schvalování nových 
vzorků. Zkouška simuluje účinky dlouhodobého 
zvětrávání a působení slunečního záření v horkých 
a vlhkých klimatických oblastech, jako je např. Flo-
rida. Výsledky nezaznamenaly významnou změnu 
zbarvení nebo ztrátu lesku.
Nová směs Thermolast K může být ale snadno 
zbarvena výrobcem podle požadavků zákazníků 
a zpracována pomocí standardního formovacího 
zařízení. Navíc, na rozdíl od konkurenčních ma-
teriálů v oboru, obsahuje formule inovativní TPE 
nehalogenovanou techniku   zpomalující hoření, 
což rovněž pomáhá procesorům minimalizovat 
riziko výpadku zařízení. ■

PlAStové mAteriály Pro elektroniku 

Na nedávném veletrhu PCIM Asia 2018 v Šanghaji představila společnost Sabic nové dielek-
trické prvky – polyetherimidové (PEI) fólie Ultem UTF120 pro vysokoteplotní, profesionální 
kondenzátorové aplikace.

Tyto nové dielektrické fólie Ultem UTF120 o tloušťce 
7 a 10 μm pro průmyslové portfolio zákazníků spl-
ňují požadavky na napětí různých kondenzátorů. 
Jsou zaměřeny na aplikace s vyšším napětím, které 
vyžadují silnější film s větší kapacitou pro ukládání 
dat. Sabic je dnes jediným dodavatelem materiálů, 
který nabízí extrudovaný PEI film v těchto tloušťkách.
Dva nové přírůstky dielektrické fólie (7 a 10 µm) 
Ultem UTF120 umožňují konstrukci lehkých, kom-
paktních kondenzátorů s vysokou hustotou ener-
gie, které mohou dlouhodobě uchovávat velké 
množství elektřiny bez významné ztráty proudu 
nebo náboje při vysokých teplotách. Tato tech-
nologie může být přínosem pro kondenzátorové 

aplikace tím, že přináší klíčové vlastnosti včetně 
vysoké dielektrické konstanty, izolačního odporu 
a nízkých dielektrických ztrát, které jsou stabilní 
při teplotách do 150 °C a při vysokých frekvencích.
V teplotním rozmezí -40 až +150 °C překračuje 
fólie teplotní vlastnosti běžných kondenzátorových 
materiálů, jako je polypropylenový (PP) a polyethy-
lentereftalátový (PET) film, takže může být využita 
i pro náročné aplikace, jako jsou převodníky DC-DC 
a elektrické kompresory pro elektromobily. Vzhle-
dem k tomu, že zvládne vyšší teploty, může snížit 
nebo potenciálně eliminovat potřebu aktivního 
chlazení konvertorových kondenzátorů pomocí 
sekundárního zdroje. Umožňuje např. minimali-

zovat potřebu chladicích smyček používaných ke 
snížení teplot pro kondenzátory s PP a PET fólií, 
které tradičně zabíraly vzácný prostor pod kapotou 
a mohly omezit flexibilitu designu.
Kondenzátory používající fólii Ultem UTF120 dokáží 
odolat průmyslovým procesům pájení při 260 °C. 
Fólie také zajišťuje výbornou manipulaci při procesu 
metalizace, navíjení a zploštění kondenzátorů. Může 
být zpracována na současných zařízeních a byla 
ověřena jak ve variantě film-fólie, tak s metalizo-
vanými elektrodami, včetně plochých, zkosených 
a vzorkovaných metalizovaných elektrod. ■

Řada Ultem UTF120  
nabízí lepší vlastnosti  

než tradičně  
používané plasty

Foto: Sabic
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Po měsíci a půl se vrátil úspěšně do Prahy pilot, který v Baťových stopách sám obletěl svět 
a absolvoval tak jako první český sólový letec cestu kolem světa. Doprovázel ho i náš časopis.

V pražských Letňanech panovalo 8. září, kdy zde pro-
bíhala tradiční akce Den letiště Letňany, nádherné 
počasí, které si fandové letectví i jejich děti užívali 
naplno. Kromě letadel tu na ně čekala řada nejrůzněj-
ších atrakcí. Mimo letecké techniky měli návštěvníci 
možnost nahlédnout do jinak veřejnosti nepřístupné 
výroby firem Latecoére a Blanik Aircraft, která vyrábí 
proslulé české větroně, nebo si prohlédnout stroje 
dalších českých výrobců. Bylo dokonce možné si kou-
pit i ultralight, avšak nejvíce zákazníků nepochybně 
získala nově vydaná kniha „Vzduch je naše moře“, 
mapující netradičním způsobem historii našeho le-
tectví, kterou na místě prezentovali její autoři. A do ní 
se už zanedlouho zapíše další pozoruhodná kapitola...

Už je tu...!
Něco po půl čtvrté odpoledne je to konečně 
tady. Krátce předtím v rychlém sledu odstartovala 
skupina letadel, která se nyní vracejí na letňanské 
letiště jako doprovod Cessny P210N s imatrikulací 
OK-TGM pilotované Romanem Kramaříkem. Ten se 
po 45 dnech, kdy 25. července startoval ze spor-
tovního letiště Točná na jižním okraji Prahy, vrací 
zpět a po pozdravném průletu dosedá na ranvej 
už oficiálně jako první český letec, který úspěšně 
absolvoval sólový let kolem světa. 

Roman Kramařík otáčí stroj a provázen potleskem 
diváků a fanoušků, kteří sledovali jeho cestu a přišli 
se s ním přivítat, roluje k prostoru, kde jej už očeká-
vají novináři a rodina. Když unavený, ale neméně 
viditelně šťastný pilot otevírá dvířka a vystupuje 
z kabiny, jako první se k němu vrhají děti, kterým 
doma už měsíc a půl táta chyběl.
Oproti původně plánovaným zhruba 40 tisícům km, 
které měla cesta kolem světa obsáhnout, měřila 
po přesném spočítání nalétaných kilometrů při 
úspěšném zakončení mise finálních 36 836 km a tím 
i dostatečný počet pro oficiální uznání úspěšného 
obletu zeměkoule podle regulí Mezinárodní letecké 
federace (FAI) a získání odznaku, potvrzujícího tento 
výkon. Ze sólových letců se jím může pochlubit jen 
něco přes stovku lidí, k nimž nyní přibyl první Čech.
Během letu, kdy aviatik strávil ve vzduchu 136,5  
letových hodin, musel kromě přeletu tří konti-
nentů překonat i tři oceány. Na své cestě, která 
vedla přes Srbsko, Izrael, Spojené arabské emiráty, 
Indii, Thajsko, Filipíny, Japonsko, Rusko, Aljašku, 
USA, Kanadu, Azorské ostrovy, Británii a Německo, 
překonal ve své kategorii hned čtyřikrát dosa-
vadní český rekord v letu na vzdálenost. 
Roman Kramařík po přistání doplňuje, že let pro-
bíhal většinou v nižších výškách, mezi 5 tisíci a  
23 tisíci stopami (1,5-7 km), což byla nejvyšší výška, 
do níž jednomotorový stroj na své trase vystoupal. 
Expedice, na níž se právník a také aktivní letecký 
akrobat vydal při příležitosti oslav 100 let od vzniku 
Československa, se začala připravovat dlouho před 
jubilejním výročím. „Akce se plánovala tři roky, pak 
se asi pětkrát předělávala a také několikrát bě-
hem letu, kdy si situace vyžádala operativní změny 
původně plánovaného programu.“ Plánovací pří-
pravnou část považuje sám pilot za obtížnější než 
samotný let, který byl sice náročný, ale probíhal až 
překvapivě dobře, byť ani během něj nebyla nouze 
o různá překvapení a kritické situace. 

Dobrodružství se šťastným koncem
Velký problémem se ukázal např. přibývající nedo-
statek spánku, protože při cestě východním smě-
rem, který si zvolila většina pilotů pokoušejících 
se o oblet světa kvůli převládajícímu příznivějšímu 
proudění větru, jde vlastně o let proti toku času. 
Takže 24hodinové dny, na které je nastaven náš 
organismus v běžném režimu, se postupně zkra-
cují. Vzhledem k tomu, že i po přistání (podobně 
jako před startem) je potřeba provést řadu kontrol 
a operací týkajících se údržby stroje, na spánek 
zbývalo jen několik hodin, často jen tři až pět, což 
má do ideálního stavu doporučovaných 6-8 hodin 
rozhodně daleko.
Skutečně kritickým problémem hrozila situace 
v Thajsku, kdy bylo při kontrole zjištěno poškození 
vrtule, zřejmě po nárazu kamenem, a rýsovala se  
nutnost její výměny. Pilot konzultoval situaci s vý-
robcem, a nakonec bylo rozhodnuto poškozenou 
vrtuli svépomocí opravit, zabrousit a pokračovat 
v cestě. Během cesty ostatně přišlo ke slovu několik 
náhradních dílů, které si Roman Kramařík vezl na 
palubě Cessny s sebou.

Na druhou stranu přiznává, že mise mu přinesla 
i řadu nezapomenutelných zážitků, jako například 
setkání s tibetským dalajlámou (že by právě jeho 
požehnání zajistilo onen relativně hladký průběh 
mise?). Tato informace se ale mohla v reportáži 
z cest objevit až poté, co bylo jasné, že OK-TGM 
nebude muset prolétat čínským vzdušným pro-
storem, jinak by asi hrozila nepříjemná komplikace. 
Podobně jako při zastávce v Izraeli, o které se svět 
dozvěděl až po průletu Romana Kramaříka zeměmi 
Arabské ligy. Na realizaci této návštěvy měli mimo-
chodem kromě velvyslance Izraele v ČR Daniela Me-
rona „lví podíl“ i lidé s českými kořeny a vazbou na 
Československo, které Izraeli svého času pomohlo 
v těžkých dobách jeho vzniku. Musel stihnout přílet 
dříve, než letiště v noci ukončí provoz a identifikovat 
se speciálním kódem. „Kdyby se mi nepodařilo na-
vázat spojení, bylo alternativou přistání v Larnace 
na Kypru, protože vstup do izraelského vzdušného 
prostoru bez úspěšné identifikace by nebyl dobrý 
nápad,“ konstatoval český aviatik, když později infor-
moval o svém utajovaném izraelském intermezzu. 
Identifikace se ale zdařila a po slovech z rádia: „Your 
entry is approved,“ mohl už v klidu doletět až do 
Haify, kde přistál nikoli za příslovečných „za 5 minut 
12“, ale přesně 2 minuty před uzavřením letiště. 
Jak se později dozvěděl, jeho „andělem strážným“ 
byl Moshe Talmor, který má početné české příbu-
zenstvo a celý život působil v Izraelském letectví, 
nejprve jako řídicí letového provozu a potom jako 
ředitel letiště. Byl to právě on, kdo v pozadí bděl nad 

Osamělý Okřídlený lev je zpět 
Mise splněna

Neviděl jsi mého růžového králíka, co měl táta s sebou?

Po 36 863 km opět zpátky u rodiny
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tím, aby český lev v pořádku přistál v Haifě, i kdyby 
to mělo být po zavírací hodině. „Svatý Petr musel mít 
určitě vytahané rukávy od mých strážných andělů, 
jak od něj pořád něco chtěli,“ komentuje Roman 
Kramařík průběh Mise okřídlený lev. Během zastávky 
v Izraeli český aviatik zavítal také za krajany a jejich 
potomky i do kibucu, který dodnes nese jméno 
prvního českého prezidenta – Kfar Masaryk.
K dalším nezapomenutelným okamžikům patřilo 
i setkáni s českými krajany v Americe či s Baťo-
vými potomky (právě kniha Jana Antonína Bati 
„Za obchodem kolem světa“ byla i inspirací Mise 
okřídlený lev).
S logistickým zajištěním mise pomáhala společnost 
ABS Jets, ale s řadou neplánovaných situací se musel 
vypořádat Roman Kramařík sám, či za pomoci diplo-
matů, jako například urychleným vyřízení ruského 
víza, které bylo potřeba pro absolvování části mise 
přes oblasti Dálného Východu po změně trasy, kdy 
bylo potřeba urychleně najít alternativní variantu.
 „I když o mě většinou řídicí letového provozu věděli, 
stávalo se občas i navzdory jinak striktnímu provoznímu 
protokolu, že se se mnou bavili na radiových vlnách 
nad rámec předepsaných zvyklostí, jeden např. zcela 
konsternovaný prohlásil, že něco podobného během 
své třicetileté služby ještě nezažil,“ říká Roman Kramařík.

Hledá se trosečník
Právě letoví dispečeři byli jeho pravidelným kon-
taktem se Zemí pod sebou, a průvodci a společ-
níky osamělého letce. „Ale nebyl jsem úplně sám,“ 
odpovídá aviatik na otázku, jak se vyrovnával se 
samotou na dlouhých trasách přeletů mezi des-

tinacemi jednotlivých plánovaných mezipřistání. 
Byla se mnou občas v radiovém spojení i moje žena, 
která mi někdy pomáhala hledat vhodné meteoro-
logické podmínky, a taky trosečník. „Trosečník je můj 
králíček“ doplňuje pohotově dcerka Maruška, která 
se už teď zase spokojeně uculuje v tátově náruči. 
Pravda, růžový králíček na několika letových fotografi-
ích trůní v kabině Cessny, ale po přistání své místo nad 
palubní deskou zjevně opustil. „Má tu pěknej nepořá-
dek, to mi je u táty divný,“ konstatuje Maruška, když se 
s bráškou Davidem „zabydleli“ v kabině odstaveného 
letadla, zatímco Roman Kramařík trpělivě dává poblíž 
rozhovory médiím reportujícím o jeho úspěchu. „M ěl 
si tu aspoň trochu uklidit kvůli těm novinářům,“ sekun-
duje Kramařík junior. Ty však zatím zajímají hlavně 
postřehy z akce, dramatické zážitky apod. Nakukuji do 
kabiny – a není to tak hrozné, v porovnání s běžným 
stavem, který se obvykle vyskytuje na mém pracovišti. 
Králíčka jsem tam taky neobjevil, a říkám dětem, že 
se možná zatím schoval někde pod sedadlem, než 
ta sláva přejde. Nevidím tu zatím ani TechMagazín, 

který nyní už rekordnímu českému aviatikovi dělal 
na jeho dlouhé pouti rovněž společnost. 
Mediální ofenzíva naštěstí už přechází do útlumové 
fáze a reportéři spěchají stihnout výrobu svých pří-
spěvků do uzávěrky. Konečně tedy přichází naše 
chvíle, přihlásit se o svůj drobný odlesk slávy, než 
se čerstvý rekordman bude moci konečně věno-
vat rodině. Což mu upřímně přeji a nechci ho od 
toho příliš zdržovat. Ptám se tedy v rychlosti ještě 
na osud TechMagazínu s tématem leteckého prů-
myslu (včetně toho českého), kterým jsme Romana 
Kramaříka při jeho odletu na misi na Točné vybavili. 
„Ne, opravdu jsem ho nevyhodil, abych odlehčil stroj,“ 
rozptyluje mé podezření (pro což bychom samo-
zřejmě měli při tomto náročném projektu pochopení) 
a jde do kabiny pro batůžek. „Vždyť jsem to slíbil…“ 
a TechMagazín se tak – i když se do Guinessovy knihy 
rekordů asi nedostaneme – stal (možná) prvním 
českým časopisem, který s (určitě) prvním českým 
sólovým pilotem obletěl svět. Díky, a gratulujeme! ■

Josef Vališka

Nejdelší fáze: První etapa transatlantické trasy 
z kanadského Halifaxu na Azorské ostrovy – 
3309 km.
Nejdramatičtější chvíle: Porouchaná vrtule 
v Thajsku, průlet mezi monzuny na asijském sub-
kontinentu z Indie přes Barmu do Thajska, a stup-
ňující se spánková deprivace s postupem letu.
Nejhezčí momenty: Setkání s dalajlámou i se 
zahraničními krajany a Baťovými potomky i pra-
covníky jeho závodů. A v první řadě okamžik 
opětovného shledání s rodinou po příletu do 
Prahy.
Dálkové rekordy: Úsek z Bělehradu do Haify 
(1839 km), v Japonsku přelet z Naha do Obi-
hira (2318,1 km), v USA při letu ze Seattlu do 
východní Iowy (2477,9 km) a i ten vydržel jen 
do již zmíněného více než 3tisícového úseku 
nad Atlantikem z Kanady na Azorské ostrovy.

Trosečník – rodinný talisman, který děti našly 
na opuštěné pláži, nemohl na misi chybět

Oblet TechMagazínu kolem 
světa potvrdil aviatik 

po přistání svým podpisem 

I když unavený a nevyspalý, odpovídal Roman Kramařík po příletu trpělivě na dotazy novinářů
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AI chrání dAtA  
před kybervyděrAčI 
První software Pro osobní zálohování s aI ochranou 
ProtI ransomwaru využívající umělou IntelIgencI 
a technologII blockchaInové autentIzace vytváří nový 
standard kybernetIcké bezPečnostI. aktualIzovaná 
technologIe acronIs actIve ProtectIon nyní chrání data 
I na síťových sdíleních a nas úložIštích.

Systémy Acronis chrání data více jak 5 mil. jed-
notlivců a půl milionu firem ve 145 zemích. 
Její technologie ochrany proti ransomwaru 

založené na umělé inteligenci, integrované do 
všech zálohovacích řešení, zastavila jen loni přes 
200 tis. ransomwarových útoků. 

Technologie musí reagovat  
na nové hrozby
Acronis byl první firmou, která i domácím uživa-
telům nabídla vytvoření obrazu disku v reálném 
čase, a rozšířila zálohovací technologii na nové typy 

zařízení jako mobilní telefony či NAS úložiště. Nová 
verze řešení pro osobní zálohování - Acronis True 
Image 2019, využívající umělou inteligenci, je jediný 
software pro zálohování, který zajišťuje integritu dat 
s využitím blockchainové autentizace a k ochraně 
proti ransomwarovým hrozbám. 
Je také jediným domácím řešením, jež dovoluje 
vytvářet kompletní obrazy disku jak do lokálního, 
tak do cloudového úložiště a klonovat aktivní 
systémový disk na Windows i na počítačích Mac. 
„Způsob, jakým se využívají data, se neustále vyvíjí, 
a stejně tak se vyvíjejí i hrozby. Abychom vytvořili 

komplexní odpověď na současné potřeby, volíme 
strategii ucelené kybernetické ochrany spojující 
prověřené zálohovací technologie s efektivními 
bezpečnostními prvky,“ řekl John Zanni, prezident 
společnosti Acronis.

„Švýcarský nůž“ pro ochranu dat
S možností vytvořit nástroj „all-in-one“ obnovy 
na externím pevném disku zjednodušuje Acro-
nis True Image 2019 obnovu systému na pouhé 
připojení k externímu disku. Acronis Survival Kit 
představuje ucelený a flexibilní nouzový nástroj 
typu švýcarského nože, který obsahuje vše 
potřebné k obnově systému, od bootovacího 
média k systémovému nastavení a všem zálohám. 
S novými možnostmi plánování založenými na udá-
lostech, jako je např. automatické zálohování v oka-
mžiku připojení USB disku je rovněž jednodušší 
i vytvoření záloh. Acronis True Image je známý pro 
svou schopnost obnovit systém na stejný či odlišný 
hardware, který nyní ještě rozšiřuje vylepšené WinPE 
médium. Nový WinPE builder zefektivňuje tvorbu 
médií detekcí síťových adaptérů a konfigurace 
síťových nastavení, a umožňuje obnovit systém 
přes ethernetové připojení či Wi-Fi síť.
Protože ne všichni uživatelé dávají přednost plně 
automatizovaným řešením, nabízí nový nástroj čiš-
tění záloh i možnost uvolnit místo na disku manuál-
ním výběrem nepotřebných záloh a vymazáním 
zbytečných souborů. Došlo i k posílení výkonnosti 
a spolehlivosti řešení a uživatelské prostředí je in-
tuitivnější. 
Řešení Acronis True Image 2019 je dostupné ve 
třech edicích: Standard (stálá licence pro uži-
vatele pouze s lokálními zálohami), Advanced 
(předplatné na rok s 250 GB místa na Acronis 
Cloud Storage) a Premium (jednoleté předplatné 
s blockchainovou autentizací a možností elek-
tronického podpisu, s 1 TB úložištěm v cloudu). 
Všechny edice obsahují aktivní ochranu proti ranso-
mwarovým útokům a pokrývají neomezený počet 
mobilních zařízení. ■

/myr/

počítAčová grAfIkA s novýmI možnostI

NVIDIA vyvinula novou architekturu GPU, která spojuje umělou inteligenci, sledování paprsků, 
rasterizaci a výpočet. Nový grafický čip s označením Turing umožní vykreslovat fotorealistické 
scény v reálném čase, což zásadně mění způsob, jakým se bude dělat počítačová grafika.

Novinku Turing představil na veletrhu SIGGRAPH 
2018 výkonný ředitel NVIDIA Jensen Huang. Podle 
něj jde o největší skok v grafickém procesoru 
(GPU) od zavedení čipu CUDA v roce 2006. Prv-
ními produkty využívajícími tuto architekturu 
bude nová řada Quadro RTX Professional, která má 
přijít na trh v závěru roku. GPU budou k dispozici 
jak na pracovních stanicích, tak na serverech. 
NVIDIA uvede i vlastní server RTX založený na 
špičkovém procesoru Quadro RTX 8000 GPU. 
Je navržen jako základ renderovacích farem, ale 
protože každý ze serverů je extrémně výkonný, 
mohou dramaticky snížit velikost a náklady 
na infrastrukturu. Firma uvádí, že čtyři servery 

RTX vybavené osmi jednotkami GPU mohou 
nabídnout stejnou kapacitu vykreslování jako  
240 dvouzásuvkových serverů, které jsou osazeny 
intelovskými procesory Skylake, přičemž sníží 
náklady na čtvrtinu a zároveň zredukují potřebný 
příkon ze 144 na 13 kW.
Ačkoli nebyly oznámeny všechny technické spe-
cifikace nových GPU, představil výrobce detailně 
některá konstrukční řešení Turingu, zejména pokud 
jde o jeho multifunkční design. Ten obsahuje různé 
hardwarové prvky, zahrnující streamingový multi-
procesor pro výpočet a stínování, tenzorová jádra 
pro hluboké učení / AI a RT jádra pro sledování pa-
prsků. Samotný čip tvoří až 18,6 mld. tranzistorů na 

754 mm2, což je téměř stejné jako u vysokovýkonné 
grafické karty Tesla V100 (na 815 mm2 koncentruje 
21,1 mld. tranzistorů).
Klíčovým prvkem v architektuře Turing je speciali-
zovaný obvod RT Cores, který umožňuje sledování 
paprsků v reálném čase pro přesné stínování, vy-
kreslování odrazů, refrakce a osvětlení. Ray tracing 
v podstatě simuluje světlo, což je velmi výpočetně 
náročné, ale Quadro dokáže simulovat až 10 mld. 
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paprsků za sekundu, což by při generickém designu 
GPU bylo nemožné.
Vestavěná paměť je založená na technologii 
GDDR6, a kapacita paměti na nových procesorech 

RTX může být efektivně zdvojnásobena tím, že se 
pomocí NVLinku propojí dvě GPU, což umožňuje 
uchovávat v lokální paměti větší obrazy. U Tu-
ringu oddělila NVIDIA plovoucí čárku a vedení 

celých čísel tak, aby mohly pracovat současně, 
což umožňuje GPU provádět adresné výpočty 
a číselný výpočet ve stejnou dobu, a získat tak 
značné časové úspory. 
Nejzajímavějším aspektem nových procesorů 
Quadro jsou tenzorová jádra. Pro grafické a vizua-
lizační práce mohou být použita pro operace, jako 
je denoising na bázi AI, antialiasing, interpolace 
rámců, škálování rozlišení apod. Tyto techniky lze 
použít ke snížení doby vykreslování, zvýšení roz-
lišení obrazu nebo pro speciální efekty. U jádra 
Turing Tensor byly zvýšeny výpočty tenzoru pro 
INT8 (8bitové celé číslo), které se běžně používají 
pro neuronové sítě. V čipech Quadro RTX došlo 
k posílení na obřích 250 teraops. Nová tenzorová 
jádra poskytují i funkci INT4 (4bitové celé číslo) 
pro určité operace, kde je možná nižší přesnost. 
To zdvojnásobí výkon tenzoru na 500 teraops. 
Také poskytují 125 teraflops pro data FP16, což 
umožní použít čipy Quadro také např. pro učící 
se neuronové sítě. ■

ExtErní 10tB supErdisk

LaCie, prémiová značka společnosti Seagate Technology, uvedla na trh externí disk d2 
Professional. Jak již napovídá jeho označení, je určený pro profesionální uživatele, kteří po-
třebují navýšit omezenou kapacitu SSD úložiště na notebooku nebo all-in-one PC o dalších  
4, 6 či až 10 TB. 

Masivní kapacitu úložiště a rychlé přenosové 
rychlosti ocení zejména uživatelé pracující s vel-
kými archivy dat. Typickým příkladem je rozsáhlá 
knihovna souborů ve formátu RAW a práce s jed-
notlivými soubory. Vysoký výkon a univerzální 
kompatibilita umožňují nahrát na disk a pak z něj 
rychle přenášet hodiny videí ve formátu RAW na 
záložní RAID zařízení nebo server. Disk je díky své 
kapacitě vhodný také pro uchovávání komplet-
ních projektů. Díky oboustrannému portu USB-C 
je novinka vybavena rychlým rozhraním USB 3.1, 
což znamená přenosovou rychlost až 240 MB/s. 
Rychlé přenosy přinášejí úsporu času také při 
přesouvání souborů z paměťové karty fotoapa-

rátu nebo kamery do softwaru Adobe Lightroom. 
Disk lze ale připojit i ke starším počítačům Mac 
i Windows, které mají porty USB 3.0 nebo USB 2.0, 
a to prostřednictvím kabelové redukce z USB-C 
na rozhraní USB-A.
Novinka využívá pevný desktopový disk Seagate 
BarraCuda Pro vyznačující se vysokým výkonem. 
Konstrukční řešení disku d2 Professional snižuje 
hlučnost, eliminuje vibrace a je zárukou vysoké 
spolehlivosti. I ta je však ještě pojištěna navíc: 
k disku výrobce nabízí nadstandardní 5letou 
záruku spojenou se službou Rescue Data Reco-
very – obnovou dat, která je zdarma po celém 
světě. ■

„počítačové nato“ 
i návrat do 
„analogové“ éry…

Několik členských států EU se rozhodlo vy-
tvořit iniciativu pro boj s kybernetickými 
hrozbami. Reaguje na obavy, že kyberzlo-
činci, neomezovaní národními hranicemi, 
již zahájili nejen krádeže dat, ale i útoky na 
kritickou infrastrukturu systémů SCADA i IoT. 

Aliance usilující sjednotit přístupy ke kyberne-
tické bezpečnosti na nadnárodní úrovni vznikla 
na základě plánů oznámených nedávno Evrop-
skou radou. Má posílit roli Evropské agentury 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a ča-
sem by mělo vzniknout sdružení na podobném 
principu jako NATO. Prohlášení o spolupráci již 
podepsaly Litva, Chorvatsko, Estonsko, Francie, 
Finsko, Nizozemsko, Rumunsko a Španělsko, 
čtyři státy působí v roli pozorovatelů, ČR se 
zatím neúčastní. 
Útoky zákeřných softwarových kódů mohou být 
pohromou s katastrofálními následky. Například 
loňský masivní kyberútok na společnost FedEx, 
označovaný za jeden z nejrozsáhlejších v historii, 
zasáhnul na 300 000 počítačů ve 150 zemích. 
Malware může doslova paralyzovat celá města, 
jak dokazuje nedávný případ z USA, kde počíta-
čový systém města Matanuka-Susitna na Aljašce 
napadl vyděračský program typu ransomware. 
Zasáhl všech 500 počítačů a 120 serverů místní 
správy, zablokoval e-mailový server, vnitřní sys-
témy i zálohovací servery a postihl i městskou 
telefonní síť a systémy otevírání dveří na karty. 
Město se snaží systémy obnovit, aniž by muselo 
platit vyděračům, takže úředníci museli oprášit 
staré psací stroje a zatím vyřizují veškerou agendu 
jako za starých časů... ■
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Chystá se opět  
nadzvuková doprava?
V říjnu letošního roku uplyne přesně 15 let od doby, kdy 
z oblohy zmizely poslední ciVilní nadzVukoVé dopraVní 
stroje, když po Více než třicetileté službě naposledy 
Vzlétly – britský a francouzský concorde. V poslední době 
se ale objeVilo několik projektů, které by měly nadzVukoVé 
stroje Vrátit zpět do letecké dopraVy.  

Nové supersoniky, určené především pro pasa-
žéry, jejichž nejcennější hodnotou je čas, by 
měly být tišší a ekonomičtější než generace 

prvních supersoniků. Nabídnout by měly především 
kratší dobu strávenou ve vzduchu s luxusním po-
hodlím na transoceánských letech.

Přes oceán 6000 km/h
Boeing, který v minulé éře nadzvukové dopravy 
svůj projekt vzdal, hodlá plány na nadzvukovou 
transoceánskou dopravu oživit. Tentokráte už v ra-
zantně velkorysé podobě, kdy místo supersoniku 
zvažuje rovnou hypersonickou variantu. Tento ame-
rický letecký výrobce představil plány na letadlo 
s potenciální rychlostí více než 6000 km/h, kterému 
by let z Londýna do New Yorku trval pouhé 2 ho-
diny, tedy zhruba o třetinu až polovinu kratším, než 
zabrala tato cesta proslulému Concordu, a necelou 
třetinu doby, za kterou se dostanou cestující dnes 
přes Atlantik rychlým podzvukovým strojem (ob-
vykle kolem 6 h 45 min.). Rychlosti blízké hodnotě 
Mach 5 by novému Boeingu také umožnily absol-
vovat lety přes Atlantik přibližně za 120 a přes Pacifik 
za cca 180 minut. Odhadovaný čas přeletu Atlantiku 
by tak v oblasti komerčních letadel překonal re-
kord vytvořený legendárním Concordem, který činí  
2 h 52 min. Podle vedoucího oddělení pro hyper-
sonické technologie Boeingu Kevina Bowcutta je 
právě rychlost Mach 5, umožňující stihnout cestu 
přes oceán a zpět během jednoho dne, optimální 
pro uvažované nadzvukové stroje nové generace.
Již v lednu letošního roku představil Boeing vojen-
ské průzkumné letadlo, vyvinuté s uplatněním vý-
zkumu hypersonických rychlostí, kterému se firma 
v posledních letech intenzivně věnuje. Výsledky 
výzkumu budou pochopitelně využity i v civilní 
sféře. Jak však Kevin Bowcutt upozornil, situace je 
v případě komerčních letadel složitější, protože je 
zde nutno brát v úvahu řadu faktorů, s nimiž si ar-

máda až tak hlavu lámat nemusí. Jde o trh, regulace, 
požadavky na životní prostředí apod.
Na vývoji rychlého letounu pro civilní dopravu 
pracuje také NASA. Ve spolupráci se společ-
ností Lockheed Martin plánuje do roku 2022 
vyvinout nadzvukový stroj pro komerční přepravu. 

S kódovým označením X-Plane (některé zdroje 
uvádějí název programu X-59 QueSST), by měl 
létat průměrnou rychlostí 1500 km/h ve výšce 
zhruba 16-20 km – půjde tedy o supersonik. Hluk 
rázové vlny, tzv. sonický třesk modelu X-Plane, který 
vzniká při dosažení nadzvukové rychlosti, by díky 
nové revoluční technologii neměl přesáhnout  
75 db. To by odstranilo jeden z dosavadních velkých 
problémů civilních nadzvukových strojů, který je 
např. důvodem zákazu jejich letu nad americkou 
pevninou (i Concorde směl létat nadzvukovou rych-
lostí pouze nad mořem). Po úspěšném dokončení 
vývoje v roce 2022 by NASA chtěla začít testovat 
letadlo nad obydlenými městy a zjišťovat informace 

o reakcích jejich obyvatel. Háček je ovšem v tom, že 
technologie a design využité v projektu pro účinné 
utlumení supersonického třesku fungují zatím jen 
u menších strojů.

Malé rychlé stroje
Na projektech menších komerčních supersoniků 
pracuje hned několik startupových firem: Boom 
Supersonic, Aerion Supersonic a Spike Aerospace. 
Počítají v nich s maximálním využitím superlehkých 
materiálů, což by mělo výrazně snížit spotřebu 
paliva a moderních pohonných jednotek, které 
k dosažení rychlosti zvuku nepotřebují přídavné 
spalování jako dřívější supersoniky.
Boom Technology plánuje vyrábět nadzvukové 
letadlo XB-1 pro 45-55 pasažérů schopné létat 
rychlostí Mach 2,2 (2335 km/h) s doletem přes 
8300 km. Stroj firma představila na letecké show 
ve Farnborough a pokud její plány vyjdou, poprvé 
by měl vzlétnout ke zkušebním letům už v příš-
tím roce u příležitosti 50. výročí zahájení provozu 
Concordu. Na vývoj firma získala 10 mil. dolarů 
(217 mil. Kč) od Japan Airlines a investici do ní vložil 
i miliardář Richard Branson, jehož letecká společ-
nost Virgin už podepsala opci na nákup prvních 
10 supersoniků Boom. Další dvacítku si objednaly 
i japonské aerolinie JAL. Stroj XB-1 by měl např. 
zkrátit let ze Sydney do Los Angeles z únavných 
14 h 55 min. na 6 h 55 min., nebo mezi Sydney 
a Londýnem na 12,5 h.
Spike Aerospace pracuje na stroji s označením 
S-512 Quiet Supersonic Jet. Tento menší stroj s kapa-
citou 12 až 18 cestujících spíše v kategorii business 
s doletem 11 500 km by měl létat rychlostí Mach 1,6 
a trasu Londýn – New York zvládnout za 3 h. Využívá 
rovněž patentovanou technologii Quiet Supersonic 
Flight jako projekt NASA, která tlumí aerodynamický 
třesk. Stroj má ještě jednu zvláštnost, která ho odlišuje 
od konkurence: je bez oken (samozřejmě s výjimkou 
pilotního kokpitu). Interiér bude vybaven displeji 
s vysokým rozlišením a patentovanou technologií 
Multiplex Digital, která kromě panoramatického 
zobrazení vnějšího světa umožní např. projekci filmů 
či používání kancelářských programů. 
Aerion Supersonic vyvíjí třímotorový letoun AS2, 
jehož hlavním trumfem má být tichý provoz. Stroj 
vyvíjený ve spolupráci s Lockheed Martin má ope-
rovat rychlostí Mach 1,4 (1600 km/h) a pojmout 

boeing zvažuje hypersonickou variantu s potenciální rychlostí přes 6000 km/h

třímotorový letoun as2 pro 12 cestujících, který vyvíjí aerion supersonic, má operovat rychlostí mach 1,4 (1600 km/h) 

74_75_TM09.indd   74 14.09.18   11:49



technologie

75září 2018       /   

První doPravní suPersonik?  
s rudou hvězdou.

Éra supersonické dopravy je spojována obvykle s francouzsko-britským strojem Concorde, 
ale ve skutečnosti ho o prvenství připravil konkurent z východního bloku – sovětský Tu-144. 

Jeho vývoj byl zahájen na podzim roku 1962 a byl 
Concordu tak podobný (což je s ohledem na ae-
rodynamické řešení logické), že získal přezdívku 
Concordski, ovšem poněkud neprávem. Nebyl kopií 
Concordu, ani nevznikl na základě jeho plánů, jak se 
často spekulovalo. Šlo o původní projekt ruského 
konstruktéra A. N. Tupoleva a měl rovněž řadu origi-
nálních řešení, jako např. použití tzv. kachních ploch, 
které se odklápěly od trupu během startu a přistání, 
nebo tepelně namáhané částí stroje vyrobené z ti-
tanové slitiny a nerezu. Tu-144 byl dolnoplošník 
s motory u trupu (Concorde byl středoplošníková 
koncepce s motory pod křídly dále od trupu) a měl 
i větší plochu křídel (503 m² oproti 358 m²). Tu-144 
dokázal letět dokonce asi o 10 % vyšší rychlostí 
než Concorde a přepravit i více cestujících (140, 
v modernizované verzi až 155). V poslední verzi 
Tu-144D měl i větší dolet (z původních 3500 až 
6500 km), ovšem kvůli nízkému užitečnému zatížení 
s plnou nádrží (oproti Concordu byl vybaven méně 
výkonnějšími motory) nemohl mít při maximálním 

doletu na palubě maximální počet pasažérů (nikdy 
jich nenesl více než 80). 
Ke svému prvnímu letu odstartoval sovětský super-
sonik 31. prosince 1968, čímž předstihl Concorde 
o 2 měsíce a 2 dny, takže se stal prvním dopravním 
letadlem na světě, létajícím nadzvukovou rychlostí. 
Tu překročil poprvé 5. června 1969. O rok později, 
26. května 1970, překročil Mach 2, rovněž jako první 

svého druhu na světě. Dokonce 12. listopadu 1970 
vytvořil maximální rychlost Mach 2,28 (2430 km/h), 
čímž získal dosud platný světový rekord ve své 
kategorii. V provozu však nezůstal dlouho. I tento 
pozoruhodný stroj se potýkal s řadou problémů 
a vysokými provozními náklady, takže vyrobeno 
bylo (včetně prototypů) jen 16 ks a do komerčního 
provozu byly nakonec nasazeny pouhé tři Tu-144 
(jeden pro přepravu pošty, dva pro pasažérskou 
dopravu) a jejich dopravní kariéra skončila přesně 
před půl stoletím v červenci 1978. 
Z oblak však ani poté úplně nezmizel – ve druhé 
polovině 90. let byl na jednom z těchto supersoniků 
prováděn výcvik pilotů sovětského raketoplánu Bu-
ran a dokonce Tu-144 využívala k testovacím úče-
lům i americká NASA. ■

12 pasažérů. Přes obydlenou pevninu bude létat 
podzvukovou rychlostí Mach 0,95, což je stále rych-
leji než jakékoli současné civilní letadlo, ale bez 
vzniku sonického třesku, který vzniká při rychlostech 
blížících se Mach 1,2 v závislosti na atmosférických 
podmínkách (hlavně teplotě a větru). Počítá se 
s obvyklou cestovní rychlostí Mach 1,1-1,2 ozna-
čovanou jako „boomless cruise“, tedy bez zvuko-
vého rázu. Maximální dolet při rychlosti Mach 1,4 
udává firma 7780 km, ale při efektivní cestovní 
podzvukové rychlosti Mach 0,95 se prodlouží až na  
10 000 km. První let by měl AS2 absolvovat za pět 
let a certifikace je plánována na rok 2025.

Čínský nadzvukový sen
Své ambice v segmentu nadzvukových dopravních 
letadel má i Čína, která samozřejmě nechce zůstat 
stranou. Tým Čínské akademie věd oznámil, že 
vyvinul plány na letadlo s názvem I-Plane, které 
by mohlo létat rychlostí téměř 8500 km/h, tedy 

rychlostí vyšší než Mach 5 a spojení mezi Pekingem 
a New Yorkem by dokázalo zvládnout během pou-
hých 2 hodin namísto dnešních 13–14 h.
Čínští vědci svůj model projektu I-Plane již podro-
bili zkouškám v aerodynamickém tunelu při rych-
lostech pohybujících se od Mach 5 do Mach 7  
(6115-8640 km/h). Podle informací o výzkumu 
zveřejněných v časopise Science China Physics, 
Mechanics & Astronomy bylo dosavadní testování 
úspěšné a stroj vykazuje nízký odpor a vysoký vztlak. 
Jak uvedl list South China Morning Post, ve srovnání 
např. s Boeingem 737 schopným přepravit až 20 t 
nebo 200 cestujících, by letadlo typu I-Plane stejné 
velikosti, dosahující zhruba čtvrtinový vztlak, mohlo 
přepravovat 5 tun nebo 50 cestujících.
S vysokými nadzvukovými rychlostmi už má Čína své 
zkušenosti. Nedávno vyvinula hypersonické střely 
schopné cestování při rychlostech 11 265 km/h, 
a buduje aerodynamický tunel, který hodlá uvést do 

provozu v roce 2020, jenž by umožňoval simulovat 
rychlost až do Mach 36 (pro představu: letadlo ces-
tující touto rychlostí by dorazilo z Číny do Kalifornie 
za pouhých 14 minut). Tunel má pojmout modely 
s rozpětím křídel 3 m (největší současný hypersonický 
aerodynamický tunel – rovněž čínský JF-12 – má 
průměr 2,5 m) a také schopnost odolat vysokým 
teplotám generovaným prouděním rychlostí Mach 
36. To naznačuje čínský pokrok v materiálech odol-
ných proti teplotám pro hypersonické letadla.
I když výrobci dávají najevo zájem o rychlé dopravní 
letouny, nebudou stroje této kategorie záležitostí 
nejbližší budoucnosti. Pokud vše půjde podle zá-
měrů, mohly by se objevit nejdříve za deset, ale 
spíše více let. ■� /joe/

Hybridní vize Airbusu
I společnost Airbus si v roce 2015 nechala pa-
tentovat pozoruhodný proudový stroj Airbus 
Hyperjet. Jeho neobvyklý design umožňuje start 
z kolmé polohy a až v příslušné letové hladině 
by byly použity „běžné“ motory. Projekt zapsaný 
na americkém patentovém úřadě je oficiálně 
označen jako: „Ultrarychlý stroj a související me-
toda vzdušného pohybu“. Let mezi New Yorkem 
a Londýnem by měl díky rychlosti Mach 4,5 (ca 
5500 km/h) zkrátit na pouhou hodinu. Stroj by měl 
mít tři různé typy pohonných jednotek, které se 
skládají ze dvou tryskových motorů, systému po-
honných raket s vodíkovým pohonem a ramjetů 
namontovaných na křídlech, které se zapojí po 
dosažení potřebné rychlosti. O další práci na vývoji 
tohoto stroje však nejsou zatím žádné informace.

Jediným místem na světě, kde je možné vidět oba supersonicky pohromadě, je muzeum v německém 
Sinnsheimu. Je vám povědomý stroj mezi nimi? Ano, je to český L-39 Albatros.

Foto: Wikimedia

Absence oken u stroje S-512 Quiet Supersonic Jet 
nahrazují displeje zobrazující vnějšek s možností 
např. projekcí filmů, kancelářských programů apod. 

Čína nezůstává pozadu a jejich projekt I-Plane by měl 
dosahovat rychlosti vyšší než Mach 5 (8500 km/h
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Houstone, máme problém...

Okřídlený slogan pochází sice z NASA, ale je často používán pro situaci, kdy se něco vymkne 
obvyklému řádu či kontrole. A tento problém už tu je – nazývá se drony. 

Řeč není o hračkových kvadrokoptérkách, se kte-
rými dovádějí teenageři, ani o větších strojích, s ni-
miž fotografují přírodní krásy z ptačí perspektivy, 
nebo šmírují opalující se sousedky jejich tatínkové 
– i když tady už je nezřídka situace na hraně zákona 
(často dokonce za ní). Tématem jsou dotěrné drony 
ve službách paparazziů, které mohou představo-
vat citelný zásah do soukromí, nebo za určitých 
podmínek i reálné ohrožení řádného letového 
provozu. A také nejhorší z možných variant: hejna 
ozbrojených či výbušninami naložených létajících 
robotů ve službách nepřátelských jednotek nebo 
teroristů. A není to už sci-fi, jak dokazuje řada pří-
padů z poslední doby.

Velká hrozba malých rozměrů
Na tuto situaci nejsme připraveni a ani armáda, která 
bývá obvykle nasazována v kritických situacích, zatím 
nemá v potřebné formě (a počtu) účinné prostředky, 
jak takovýmto hrozbám efektivně čelit. Ne že by 
nedisponovala vyspělými zbrojními systémy, které 
jsou schopny zasáhnout a sestřelit letící dron, ale 
nasazovat proti kvadrokoptéře za pár stovek protira-
ketový systém, kdy odpal jedné střely představuje až 
statisíce korun, nelze považovat za efektivní. Nemluvě 
o nyní oblíbené taktice, kdy na cíl zaútočí celá smečka 
těchto levných malých bezpilotních prostředků, proti 
nímž zasahující systémy určené obvykle na eliminaci 
jednoho, či velmi omezeného počtu objektů nejsou 
moc účinné. Drony tak začaly představovat velkou 
hrozbu, protože jejich pořizovací náklady jsou nízké 

a zejména zařízení menších rozměrů jsou navíc těžko 
detekovatelná.
Rozběhly se proto intenzivní práce na vývoji nových 
typů zbraní, které by byly schopné těmto hrozbám 
čelit. V závislosti na aplikaci, velikosti a požado-
vané úrovně ochrany se protidronové systémy 
dělí do několika kategorií: na prostředky s malým, 
menším, středním a dlouhým dosahem. Řešení 
Anti-UAV používaná v miniantidronových systé-
mech umožňují detekci dronu na vzdálenosti do 
200 m, systémy menších dosahů zajišťují ochranu 
v rozmezí několika set metrů až do 1 km. Antidro-
nové systémy středního dosahu zahrnují řešení 
pro detekci a neutralizaci dronů na vzdálenost od 

1 do 4 km, a na delší vzdálenosti, např. pro ochranu 
strategických objektů, se používají dálkově účinné 
systémy s pokrytím od 4 do 25 km.

Lasery, mikrovlny, rušičky
Pozornost se soustřeďuje např. na laserové zbraně, 
které dokážou přesně zaměřit i poměrně drobný 
cíl na značnou vzdálenost a „usmažit“ citlivou elek-
troniku dronu. Jsou prokazatelně účinné, ale ener-
geticky poměrně náročné, a navíc vyžadují určitý 
čas pro působení na určený cíl, nejsou tedy ideální 
alternativou pro zákrok proti velkému počtu rychle 
útočících malých dronů. 
K osvědčeným prostředkům patří rušičky signálu 
dronů, které sice fungují dobře, ale jejich nevý-
hodou je rovněž určitý čas potřebný pro přesné 

zachycení cíle, účinnost hlavně vůči jednotlivým 
objektům a zejména omezená působnost – jejich 
dosah představuje desítky až stovky metrů, tedy 
výrazně méně než např. lasery. 
Ke slovu zřejmě přijdou univerzálnější a účinnější 
kombinace různých technologií. Například zbro-
jovka Raytheon vyvinula energetický hybridní sys-
tém, který zahrnuje vysokoenergetickou mikrovln-
nou zbraň a výkonný laser HEL (High Energy Laser). 
Pracuje s AESA (Active Electronically Scanned Array) 
radarem, s nímž detekuje a zaměřuje cíle. Radary 
tohoto typu jsou velmi rychlé a přesné a umožňují 
zachytit i množství velmi malých cílů. Po zaměření 
je dron buď sestřelen laserem, nebo poté, co se 
dostane do zóny dosahu mikrovlnného svazku, je 
paralyzována jeho elektronika. Svazek mikrovlnného 
záření lze modifikovat i do tvaru umožňujícího 
zasáhnout i více dronů zároveň. Při testu v rámci 
vojenského cvičení dokázal systém umístěný na 
vozidle eliminovat celkem 45 dronů. Z toho 33 
jich zneškodnily mikrovlny, laserová zbraň sestřelila 
12 manévrujících dronů třídy I. a II. (bezpilotní stroje 
o hmotnosti 9 až 25 kg). K výhodám zmíněného 
systému patří kromě velké účinnosti i vysoký stupeň 
jeho autonomie (operátor jen odsouhlasí útok).
Raytheon již dříve představil mobilní laserovou 
antidronovou zbraň na terénním vozidle ATV Polaris 
s vyhledávacím tzv. multispektrálním zaměřovacím 
systémem umožňujícím rychle a efektivně zachytit 
jakýkoliv nepřátelský malý i větší dron. V současné 
verzi musí sice ATV pro přesnou střelbu zastavit, ale 
výrobce slibuje v pokročilejší verzi i možnost střelby 
za jízdy. Laser může pálit 20 až 30 pulzů za sebou, 
ale je možné ho připojit na přenosný generátor, což 
mu umožní neomezenou střelbu na cíl.
Energii laserového paprsku využívá i 30kW pro-
tidronový systém ATHENA (Advanced Test High 
Energy Asset) zbrojovky Lockheed Martin, který 
dokáže vysokoenergetickým světelným výbojem 
srazit z oblohy i velké UAV. V Iráku a Sýrii pomáhal 
zase systém Zapper likvidovat drony používané 
ISIS. Tento systém vyvinutý britskými společnostmi 
využívá kombinaci radaru, radiového rušení, video-
sledování a tepelného softwaru. Je schopný deteko-
vat a zablokovat signály dronu a poslat ho k zemi. 
Také Čína vyvinula přesný laserový zbraňový sys-
tém, schopný během 5 s od zaměření cíle sestřelit 
lehké bezpilotní letouny. Jak uvedla agentura Nová 
Čína s odvoláním na Čínskou akademii inženýrské 
fyziky, která se na vývoji zbraňového systému po-
dílela, zařízení má dosah 2 km (samotný laser je 
účinný do výšky 500 m a proti strojům letícím do 
rychlosti 180 km/h) a lze jej instalovat na různá 
vozidla. Podle uváděných informací dokázal při 
testech sestřelit více než 30 bezpilotních letounů 
se 100% účinností. ■

Raytheon sice vypadá jako buggina, ale jde o špičkový zabiják dronů

na lov dronů s kalašnikovem

Kalašnikov není jen ikonická útočná puška AK-47. Ruský zbrojařský koncern jde s dobou a vyvinul 
nové druhy zbraní zaměřené na oblast soudobé techniky, mj. i účinné prostředky proti dronům.

Na vojensko-technickém fóru Armija-2017 před-
vedl Kalašnikov zbraň proti bezpilotním prostřed-

kům, která působí proti kanálu řízení dronu a je 
schopna přerušit mobilní signál a Wi-fi či vyřadit 

z funkce navigační systémy. Jde o speciální elek-
tromagnetickou pušku Kalašnikov REX-1. Nová 
zbraň, jejíž pomyslný dostřel má činit až půl kilo-
metru, funguje na bázi blokace signálů, pomocí 
kterých jsou drony řízeny. Je vybavena řadou vy-
měnitelných elektromagnetických a infračervených 
komponent pro potlačení různých druhů signálu 
včetně GSM, GPS, GLONASS, Galileo a mnoha dal-
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ších. Je schopna nepřetržitého provozu po dobu 
až čtyř hodin. Podle výrobce lze s její pomocí 
dočasně deaktivovat i improvizované výbušné 
zařízení – třeba v případě nálezu podezřelého 
batohu (utlumením proudu mobilních signálů se 
čeká na příjezd specialistů). 

Bojový křest v Sýrii
Oproti konkurenčním zařízením podobného typu 
je jejím trumfem nejen variabilita a široké spektrum 
účinnosti, ale i referenční úspěšné ostré nasazení 
v bojových podmínkách. Systém byl použit při 
obraně proti dronům islámského státu útočícím na 
ruské jednotky v Sýrii. Konkrétně je zmiňován podíl 
antidronové pušky při odražení útoku na leteckou 
základnu, kde si tato zbraň připsala na své konto 
„sestřel“ několika desítek nepřátelských dronů. 
Ruská armáda vyvinula (2015) „mikrovlnné dělo“, 
schopné sestřelit bezpilotní letouny až na vzdá-

lenost téměř 10 km. Toto modulární zařízení MP-
-514K s vzájemně zaměnitelnými rušičkami sig-
nálu satelitní navigace, řídicího signálu a dalšími 
zářiči, je podle výrobce schopno vyřadit z provozu 
jakýkoliv bezpilotní systém. „Naše radiomagne-
tické dělo ovládne řídicí a kontrolní kanály většiny 
běžně dostupných dronů, snadno vyměnitelné 
elektromagnetické a infračervené jednotky odruší 
signály ze všech současných satelitních navigač-
ních systémů,“ tvrdí Nikita Zacharov, šéf ZALA 
Aero, letecké sekce Kalashnikov Group. Zařízení 
vybavené vysoce výkonným generátorem a smě-
rovou anténou, včetně řídicího a kontrolního 
systému, je umístěno na podvozku protiletadlo-
vého raketového kompletu Buk. Dokáže pokrýt 
oblast v perimetru celých 360 stupňů. Kromě 
deaktivace dronů umožňuje rušit i rádiové fre-
kvence a dokonce „deaktivovat“ zařízení v nízko 
letících letadlech.  

UAV nejen sestřeluje, ale i vyrábí
Kromě zařízení na eliminaci bezpilotních pro-
středků Kalašnikov rovněž vyvíjí vlastní drony. 
Firma sází zejména na osvědčené principy, které 
proslavily už její legendární útočné pušky: jed-
noduchou konstrukci, nízké nároky na údržbu 
i obsluhu a v neposlední řadě i pro zákazníka 
zajímavou cenu. „Ohledně jednoduchosti a spo-
lehlivosti v terénu nemáme na světě konkurenci. 
Podle stejných zásad jsme vyvinuli i drony. Za-
měřujeme se hlavně na tiché stroje s dlouhou 
výdrží ve vzduchu,“ nechal se slyšet Nikita Za-

charov. Firma vyvinula už několik typů dronů 
určených pro různé účely – od malých zařízení 
ZALA-421-08 s rozpětím křídel 80 cm, hmot-
ností 1,7 kg a 90minutovou výdrží ve vzduchu, 
který se vypouští z ruky a přistává na padáku, 
až po velký stroj ZALA-421-16E5 s 5metrovým 
rozpětím a hmotností 30 kg, který startuje ze 
speciálního katapultu a dokáže létat až sedm 
hodin. ■

Drony proti Dronům

Návštěvníci Císařského ostrova v Praze mohli být poslední červencový týden svědky neobvyk-
lého souboje dronů. Vědci z elektrotechnické fakulty ČVUT tam prezentovali svou novinku: 
systém Eagle.one pro eliminaci dronů v zakázané oblasti autonomní kvadrokoptérou.

Zařízení vzniklo jako výsledek smluvního výzkumu 
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, zadaného spo-
lečností 601 s.r.o., která se v ČR zabývá distribucí systému 
DeDrone a jeho instalací pro ochranu kritické infrastruk-
tury (elektrárny, vládní budovy, průmyslové komplexy, 
stadiony apod.) proti možnému útoku dronem nebo 

proti použití dronu při špionáži a paparazzii. Systém 
DeDrone umožňuje detekovat bezpilotní zařízení po-
hybující se v hlídané oblasti a zaměřit jeho pozici, ale 
neumožňuje detekovaný stroj bezpečně zneškodnit.
Tým Dr. Martina Sasky ze Skupiny multirobotických 
systémů FEL ČVUT se ve svém výzkumu věnoval 

využití nejnovějších poznatků 
v oblasti umělé inteligence 
a inteligentní robotiky a vývoji 
plně autonomního systému, 
který do detekčního zařízení 
DeDrone integruje chytré ro-
botické bezpilotní prostředky.
Ve vyvíjeném systému  
Eagle.one bezpilotní prostře-
dek (v tomto případě výkonný 
šestirotorový dron) automa-
ticky reaguje na alarm sys-
tému DeDrone a rychle doletí 
do oblasti, kde je odhadován 
výskyt odhaleného dronu. 
S pomocí palubních senzorů 
a umělé inteligence založené 
na neuronových sítích zaří-

zení samo existenci nežádoucího dronu potvrdí 
a přesně lokalizuje jeho pozici. S využitím přesného 
prediktivního řízení je stroj následně naveden na 
pozici, která je vyhodnocena jako nejvýhodnější 
k zásahu. K eliminaci nepřátelského dronu je pak 
použita vystřelovací síť, která detekovaný stroj pa-
ralyzuje. Po zasažení dronu sítí z paluby autonomní 
helikoptéry se stroj i s uloveným dronem vrací na 
bezpečné místo přistání, kde předá svůj „úlovek“. ■Lovcem dronů je výkonný a rychlý šestirotorový stroj

Predátor a jeho oběť

Foto: FEL ČVUT
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DO EVROPY PŘICHÁZÍ 
FORD RANGER RAPTOR
NEJROBUSTNĚJŠÍ A NEJOSTŘEJŠÍ VERZI PICK-UPU RANGER RAPTOR, 
KTERÝ JE URČEN VYZNAVAČŮM SPORTOVNÍ JÍZDY V TERÉNU, 
POHÁNÍ BI-TURBO VARIANTA DVOULITROVÉHO MOTORU 
O VÝKONU 157 KW A TOČIVÉM MOMENTU 500 NM. MOTOR JE 
SPŘAŽEN S NOVOU 10STUPŇOVOU SAMOČINNOU PŘEVODOVKOU. 
V ČESKU SE OBJEVÍ V POLOVINĚ PŘÍŠTÍHO ROKU.

Nový Ford Ranger Raptor vyvinula divize Ford 
Performance. Impozantnímu vzhledu od-
povídá i speciální podvozek, vyvinutý pro 

rychlou jízdu terénem s výbornou průchodností. 
Tento čistokrevný pouštní „závoďák“ dostal speciální 
žebřinový rám vyztužený díly z vysokopevnostní oceli. 
Odpružení je zkonstruované tak, aby řidiči umož-
nilo absolutní kontrolu nad vozem spolu s vysokým 

komfortem i při rychlém pohybu v těžkém terénu. 
Sportovní tlumiče jsou napojeny na hliníková ramena. 
Zadní náprava dostala specifickou konstrukci s vinu-
tými pružinami a integrovaným Wattovým přímovo-
dem, který umožňuje kolům volný pohyb ve vertikální 
rovině při minimálním pohybu v rovině příčné.  
Speciálně vyvinuté pneumatiky BF Goodrich 285/70 
R 17 s tuhými bočnicemi měří 838 mm v průměru 

a 285 mm na šířku. Směs i agresivní terénní dezén 
umožňují skvělou přilnavost na mokru, blátě, písku 
i sněhu. 
Raptor je vybaven systémem Terrain Management 
System se šesti jízdními režimy, které přizpůsobí 
charakteristiku vozu různým provozním scénářům: 
Normal, Sport, Tráva/Štěrk/Sníh, Bláto/Písek, Kamení 
a Baja (pro rychlou jízdu v pouštních závodech).
Výkonný motor 2,0 EcoBlue bi-turbo s novou 
10stupňovou samočinnou převodovku má vydržet 
extrémní zatížení. V nižších otáčkách pracují obě 
turbodmychadla společně. Při vyšších pístových 
rychlostech pak vládne větší nízkotlaké dmychadlo, 
které umožňuje motoru dosáhnout maximálního 
výkonu. 
Do výbavy novinky patří např. rozšířená verze elek-
tronického stabilizačního systému s ochranou proti 
převrácení, stabilizace přívěsu, asistent pro rozjezdy 
ve svahu, asistent sjíždění svahů nebo adaptace na 
aktuální zatížení. ■

BUDOUCÍ VIZE OPELU 

Formou nové studie GT X Experimental prezentuje Opel efektivní mobilitu budoucnosti. 
Prostřednictvím tohoto výrazného elektrického SUV s profilem kupé naznačuje, jak bude 
vypadat vývoj dalších produktů značky v rámci strategického plánu Pace! 

Nová studie kombinuje německé 
konstrukční umění, přesnost 
a kvalitu s vizionářskými 
inovacemi. Chystané mo-
dely budoucnosti mají 
být podle toho výrazné, 
stylově čisté a zákaznicky 
dostupné. Opel chce 
udělat SUV modely, které 
jsou již delší dobu v popředí zájmu, efektiv-
nější než doposud. Studie proto využívá velmi 
lehkou architekturu. Kompaktní rozměry karoserie 
d/š/v 4063/1830/1528 mm mají výraznější proporce 
a zřetelnou grafickou identitu, která odděluje spodní 
a vrchní část. Dveře nemají konvenční kliky ani vnější 

zpětná zrcátka. Ty jsou nahrazena vý-
suvnými minikamerami, 

integrovanými do 
žlutého dělicího 

pásu na bocích. 
Elektrický po-
hon studie GT X 

Experimental, 
která je připravena 

na autonomní řízení (Level 3), disponuje zdro-
jem energie v podobě kompaktní Li-Ion baterie 
nové generace, umožňující bezkontaktní indukční 
nabíjení. 
GT X Experimental poprvé prezentuje nový styling 
přední a zadní části budoucích modelů značky Opel 

po roce 2020. Pro docílení co nejčistšího designu 
vytvořili stylisté zcela novou „tvář“ vozu. Jde o celistvý 
modul, který pod tónovaným plexisklem rámuje 
všechny hi-tech prvky, jako jsou logo z LED diod, 
které signalizují provozní stav vozu, LED Matrix světlo-
mety, denní světla v profilu křídla i kamery a senzory 
asistenčních systémů a funkcí pro autonomní jízdu. 
Také vzdušný interiér je koncipovaný podle stejných 
principů jako exteriér. Dominantním prvkem interié -
ru je přístrojový panel, integrovaný do tzv. modulu 
„Pure Panel“. Díky jediné široké obrazovce budou 
všechna tlačítka, displeje a ovladače minulostí. ■

Formou nové studie GT X Experimental prezentuje Opel efektivní mobilitu budoucnosti. 
Prostřednictvím tohoto výrazného elektrického SUV s profilem kupé naznačuje, jak bude 
vypadat vývoj dalších produktů značky v rámci strategického plánu Pace! 

Nová studie kombinuje německé 
konstrukční umění, přesnost 
a kvalitu s vizionářskými 
inovacemi. Chystané mo-
dely budoucnosti mají 
být podle toho výrazné, 
stylově čisté a zákaznicky 
dostupné. Opel chce 
udělat SUV modely, které 
jsou již delší dobu v popředí zájmu, efektiv-
nější než doposud. Studie proto využívá velmi 

zpětná zrcátka. Ty jsou nahrazena vý-
suvnými minikamerami, 

integrovanými do 
žlutého dělicího 

pásu na bocích. 
Elektrický po-
hon studie GT X 

Experimental, 
která je připravena 

na autonomní řízení (Level 3), disponuje zdro-
jem energie v podobě kompaktní Li-Ion baterie 
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Škoda Rapid Spaceback Monte caRlo  
Má SpoRtovní ladění

Kompaktní hatchback nižší střední třídy má oslovovat zejména mladé lidi a rodiny svoji dy-
namikou a atraktivním vzhledem. Jeho emocionální ambice umocňuje model Monte Carlo se 
sportovním střihem zvenku i uvnitř. V letošním parném létě jsme s ním zavítali do nejrůznějších 
končin naší republiky.

Spaceback má stejně jako dříve narozený Rapid 
vyplnit prostor mezi modely Fabia a Octavia. Nabízí 
dostatek místa, řadu Simply Clever prvků, vysokou 
úroveň bezpečnosti, zajímavé možnosti individua-
lizace a měl by lákat nízkou spotřebou a vstřícným 
poměrem ceny a nabízené hodnoty. 
Přesné linie, dynamické kontury, uměřené proporce 
a výrazná hra světla a stínu dodávají autu osobitý 
vzhled. Boční profil se vyznačuje dlouhým rozvo-
rem a ostrou, vysokou linií. Třetí boční okno spolu 
s velkorysým prosklením dveří a štíhlými sloupky 
karoserie dodávají pocit vzdušnosti, světlosti 
a útulnosti uvnitř vozu, to pochopitelně přispívá 
i k dobrému výhledu pro posádku. Cílem bylo, aby 
silueta byla v porovnání s jinými hatchbacky spor-
tovnější a protaženější, a tak se opticky a funkčně 
odlišovala od konkurence. Spaceback nabízí slušné 

prostorové podmínky pro posádku vpředu i vzadu, 
objem zavazadlového prostoru patří s rozpětím 
415-1381 litrů při sklopených zadních sedadlech 
k nejlepším ve třídě.
Název Monte Carlo připomíná sportovní úspěchy 
továrních vozů v legendární rallye. Dynamický 
design vozu zdůrazňují četné černé prvky, speci-
fická mřížka chladiče, standardně dodávaná černá  
16“ kola z lehkých slitin s leštěným vnějším obvo-
dovým prstencem, černé boční prahy, kryty zpět-
ných zrcátek, mlhové světlomety s funkcí osvětlení 
zatáčky, zatmavená boční okna a sklo pátých dveří 
(SunSet), zadní spoiler a zadní nárazník s difuzorem. 
Při pohledu zezadu je nápadné především pro-
dloužené sklo pátých dveří. I v barevném interiéru 
dominuje od stropu po podlahu černá barva. Spor-
tovní sedadla jsou potažená látkou v kombinaci 
barev černá/šedá/červená ve speciálním designu 
Monte Carlo, tříramenný kožený sportovní volant, 

hlavici řadicí páky, středovou loketní opěrku a lo-
ketní opěrky ve dveřích zdobí červené švy. Pedály 
jsou z ušlechtilé oceli, dekorační lišta na palubní 
desce má karbonový vzhled. Nástupní prahové 
lišty u předních dveří jsou rovněž ozdobeny nápisy 
Monte Carlo.
Ke standardní výbavě vozu Rapid Spaceback Monte 
Carlo patří také velká prosklená panoramatická stře-
cha s průhlednou plochou 1210 x 780 mm, která sahá 
až k pátým dveřím, a manuálně ovládanou sluneční 
roletou. Při své výšce 186 cm jsem měl v tomto osa-
zení vzadu lehký pocit nedostatku místa nad hlavou. 
Součástí standardní výbavy jsou také energeticky 
úsporné bi-xenonové světlomety, klimatizace, cen-
trální zamykání s dálkovým ovládáním, osvětlená 
odkládací schránka před sedadlem spolujezdce 
a elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka.
Nejzvědavější jsem byl na jízdní vlastnosti motoru. 
V současnosti jsou u nás v nabídce k tomuto vozu 
jen benzínové přeplňované tříválce 1,0 TSI ve dvou 
výkonových variantách, 70 a 81 kW. V testovaném 
autě byl ten silnější v kombinaci s 6stupňovou 
manuální převodovkou. Výrobce u tohoto uspořá-
dání uvádí kombinovanou spotřebu 4,9 l/100 km, 
nejvyšší rychlost 195 km/h, zrychlení na 100 km/h 
za 9,9 s. K dispozici je i 7stupňová automatická 
převodovka DSG. Všechny pohonné jednotky jsou 
standardně dodávány se systémem Start-Stop a re-
kuperací brzdné energie. Měl jsem lehké obavy, zda 
nebude litrový motor v protikladu ke sportovně 
laděnému vozu jakýmsi loudou. Byl jsem vcelku 
příjemně překvapen. Sportovní střelec to sice není, 
ale na druhou stranu splní požadavky na poho-
dové cestování. Při plnějším zatížení trochu vázne 
v kopcích, leč spolehlivě, vcelku svižně a poměrně 
tiše doveze do cíle. Celkem jsme najeli rozumným 
tempem povětšině po dálnicích a běžných silnicích 
1374 km, z toho po městě asi 350 km, při průměrné 
spotřebě 5,4 l/100 km. Ta nepřesahuje moc tu to-
várně deklarovanou, což je v porovnání s jinými 
srovnatelnými vozy chvályhodné.
Celkové stručné zhodnocení říká, že jde o kvalitní 
vůz zacílený zejména na mladší generace s do-
sahem na nižší střední automobilovou třídu, se 
slušnou užitnou hodnotou, jeho sportovní náboj se 
však daleko více týká vnějšího i vnitřního designu 
než výkonových parametrů. Spolehlivé služby však 
odvede ve městě i při delších cestách.
Základní cena Škody Rapid Spaceback Monte Carlo 
v testované verzi je 409 900 Kč. ■

Oldřich Šesták, foto autor

Na zadních dveřích je nápadné prodloužené sklo

Pracoviště řidiče souzní s výbavou Monte Carlo

Přístup do zavazadelníku usnadňují široké výklopné 
dveře, i když přes vyšší hranu
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Nová geNerace Kia ceed  
lepší ve všech aspeKtech

Představením modelu Ceed třetí generace na národní prezentaci v Plzni zahájila automobilka 
Kia prodej tohoto nejnovějšího modelu v ČR. Novinka disponuje pozměněným designem, 
novými materiály, technologiemi a motory a také změnou názvu z cee‘d na Ceed.

Třetí generace je nyní v Česku dostupná v 5dveřové 
karosářské variantě hatchback a kombi (SW) ve 
třech úrovních výbavy: Comfort, Cool a Exclusive. 
Jak upozorňuje automobilka, jde o ryze evropský 
model. Jeho vývoj probíhal v designcentru ve Frank-
furtu a výroba na Slovensku. Při návrhu byl inspi-
rací povedený fastback Stinger, hlavně v předních 
partiích. Například typická „tygří‘ maska chladiče je 
širší a otvory přívodu vzduchu jsou posazeny níže.

Když se ohlédneme zpět, první generace modelu 
Cee‘d přišla před téměř 12 lety, druhá generace 
v roce 2012, facelift v r. 2015 a nyní třetí generace 
má být technicky nejvyspělejší model v segmentu 
C. Jak zdůraznil Arnošt Barna, generální ředitel Kia 
Motors Czech, novinka sice navazuje na předchozí 
generace, ale je bezpečnější, vyspělejší a disponuje 
sportovnějším charakterem s nejširší základní vý-
bavou ve svém segmentu.
Díky nové podvozkové platformě K2, na které je 
novinka postavená, je oproti předchozí generaci 
širší o 20 mm (celkem 1800 mm) a nižší o 23 mm 
(1447 mm). Rozvor zůstal stejný 2650 mm. Designéři 
ubrali 20 mm z předního převisu a prodloužili o stej-
nou hodnotu zadní převis, kapota je robustnější 
a celkově je boční pohled svalnatější. Změnila se 
linie bočních oken, nyní je téměř v rovině a zvý-

razňuje zadní C-sloupek. Oproti druhé generaci 
je nový Ceed nižší, s širší siluetou a kabinou posu-
nutou dozadu.
Nová platforma K2 pomohla také k lepšímu obesta-
vění vnitřního prostoru. Kabina je nyní prostornější. 
Sedadla druhé řady se snížila o 16 mm, takže zadní 
cestující mají větší prostor nejen v oblasti ramen, 
ale také pro kolena a nad hlavami. Přes téměř to-
tožné rozměry nabízí třetí generace o 15 l větší 
zavazadlový prostor (celkem 395 l) s nižší náklado-
vou hranu o téměř 9 cm, což usnadňuje nakládání 
zavazadel. Také kombík se může pochlubit větším 
prostorem pro zavazadla. Hodnotou 625/1694 l 
pokořuje většinu modelů kombi střední třídy.

Interiér
V interiéru jsou patrné nové materiály, jako jsou 
měkčené plasty či aluminiové detaily. Dominantou 
je uprostřed palubovky umístěný velký dotykový 
displej, pod kterým jsou na středovém panelu pře-
hledně uspořádány základní tlačítka a ovládání 
klimatizace, které se pro lepší dostupnost posunulo 
výš. Panel je natočen směrem k řidiči pro jeho vyšší 
komfort. Řidič i spolujezdec mají ve srovnání se star-
ším modelem širší prostor v oblasti loktů i ramen. 
Nové materiály byly použity i pro odhlučnění interiéru 
a potlačení vibrací, což se skvěle projevilo v kabině za 
jízdy. Jízda bez zřetelného aerodynamického hluku 

je dalece kultivovanější a i motor v klidném rozmezí 
otáček není téměř slyšet. Příjemné je indukční do-
bíjení chytrých telefonů (za příplatek). Sedadla jsou 
příjemně tuhá a s dobrým bočním vedením, navíc 
můžou být na přání vyhřívána nejen přední, ale i zadní. 

Vyspělé technologie už v základu
Už od nejnižší výbavy je nový Ceed v základní kon-
figuraci vybaven řadou nejmodernějších bezpeč-
nostních a asistenčních technologií, s některými 
z nich se můžeme setkat jen v příplatkové výbavě 
vozech segmentu D. 
Kia Ceed nabízí např. asistenta přepínání dálko-
vých světel či systémem sledování únavy řidiče, 
couvací kameru, systém pro jízdu v pruzích, systém 
autonomního nouzového brzdění rozpoznávající 
automobily a pevné překážky (za příplatek i s roz-
poznáváním chodců). Dále pak elektronické řízení 
stability, vlastní stabilizační systém a technologie 
vektorování točivého momentu.
V příplatkové verzi je k dispozici technologie násle-
dování vozidla v jízdním pruhu, která představuje 
systém autonomního řízení 2. úrovně, tzn., že systém 
sleduje vpředu jedoucí vozidla za dané dopravní 
situace. Nejenže rozpoznává vodorovné dopravní 
značení, ale ovládá zrychlování, brzdění a řízení 
podle kolony vozidel vpředu. Funguje až do rychlosti 
130 km/h. Dále jsou k využití: pokročilý adaptivní 
tempomat, systém pro sledování mrtvých úhlů, upo-
zornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při 
couvání a systém autonomního nouzového brzdění. 
K lepší viditelnosti a bezpečnosti je vozidlo vybaveno 
zadními LED světly denního svícení. K dispozici je 
také přepínání jízdních režimů: Normal a Sport. 

Motory plní Euro 6d TEMP
Pro pohon lze z benzínových jednotek využít tří-
válcový přeplňovaný motor s přímým vstřikováním 
1,0 T-GDi o výkonu 88 kW, nový čtyřválec 1,4 T-GDi 
o výkonu 103 kW, který nahrazuje původní 1,6 l GDI, 
a také motor 1,4 CVVT s vícebodovým vstřikováním 
o výkonu 73 kW.
Z dieselové nabídky lze volit ze dvou výkonových 
variant zcela nového motoru U3 1,6 l CRDi (85 
a 100 kW). Všechny jednotky jsou propojeny s 6stup-
ňovou manuální převodovkou, pouze nejsilnější 
dieselový agregát a benzínovou 1,4 T-GDi lze pro-
pojit i s dvouspojkovým 7stupňovým automatem.
Základní cena hatchbacku ve výbavě Comfort s mo-
torizací 1,4 CVVT je stanovena na 379 980 Kč. V nej-
vyšší výbavě Exclusive s motorizací 1,6 CRDi SCR 7DCT 
je k dispozici za 564 980 korun. Základní ceny kombi 
(SW) jsou o 25 000 Kč vyšší. Ceny jsou včetně DPH. ■

/dk/

Systém autonomního nouzového brzdění 
rozpoznává automobily, pevné překážky i chodce

Asistent následování v jízdním pruhu

Ve výborně odhlučněném interiéru je nově volant 
s haptickou (hmatovou) odezvou
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Japonská automobilka ve snaze zaujmout v explodujícím segmentu malých SUV přišla s ne-
otřelým designem modelu C-HR. Jde o zcela odlišný styl karoserie, který zatím vyvíjela nejen 
pro evropský trh. Toto marvelovské ztvárnění karoserie rozděluje zákazníky na dva tábory. 
Buď se líbí okamžitě, nebo vůbec. 

Mně osobně se radikální styl provedení nového 
crossoveru líbí. Toyota použila novou globální ar-
chitekturu, která by se měla podepsat i na dalších 
modelech. C-HR se prodává již od konce roku 2016. 
Tento nepřehlédnutelný design působí velmi dy-
namickým dojmem. Přední část vozu s velkými 
horizontálně protaženými světlomety, mezi kterými 
dominuje velké, jakoby podsvícené modré logo, 
zaujme okamžitě. Neuchvátí ale malá okna zadních 
dveří, naopak se mi líbily nenápadně umístěné kliky 
na vrcholu těchto dveří. U testovaného modelu 
kombinace červené barvy, tmavých plastů kolem 
podběhů kol, nárazníků a širokého oplastování 
dveří pěkně ladí s tmavou střechou. Výrobce má na 
výběr 10 odstínů laků a k tomu ještě pět barevných 
kombinací. 

Pojďme dovnitř    
Svalnatý venkovní design vypovídá, že interiér ne-
bude hýřit prostorem, ale opak je pravda. Nabídne 
víc, než jak se tváří. Do kompaktního modelu se 
díky vyšší pozici sedadel velmi dobře nastupuje. 
Je dobrý výhled dopředu a do stran. Zadní okno 
takový komfort ale neposkytuje. Řidič má dostatek 
prostoru v oblasti kolen, ramen a nad hlavou. O zad-
ních sedadlech to tvrdit nemůžu. Vyšší postavy nad 
180 cm se hlavou dotýkají stropu a kolena jsou na 
doraz k opěradlu přední sedačky. 
Interiér je výrazný s čistými liniemi. Díky tmavému 
čalounění (včetně střechy) ale působí trochu po-
nuře. Celkově je použitý materiál kvalitní, a i slíco-

vání všech spojů bylo provedeno perfektně, což 
jsem ocenil při projíždění hrbolatých úseků silnic, 
kdy nebylo v interiéru slyšet žádné vrzání. Líbilo se 
mi rozložení všech ovládacích prvků jak na volantu 
(který se i bez prolisů na palce drží příjemně), tak 
i na středovém panelu natočeném směrem k řidiči. 
Pěkně jsou provedeny kruhové přístroje umístěné 
v tubusech. Musím ocenit jejich výbornou čitel-
nost a také pěknou grafiku barevného displeje 
mezi nimi. Pěkným prvkem je i dominantní displej 
multimediálního systému, který je jakoby vytažený 
z horizontální linie palubní desky do úrovně očí ři-

diče, navíc s velmi pěknou grafikou. Celkově interiér 
působí honosně, myslím, že tomu hodně pomohlo 
spojení tmavých měkčených plastů s lesklými čer-
nými plochami v kombinaci se světlými sedačkami. 
Zavazadelník o objemu 377 l je průměrný. Když 
jsem sklopil opěradla zadních sedadel, vznikl dost 
nepříjemný velký schod.

Nabídka pohonů 
C-HR nabízí čtyři úrovně výbavy (Live, Active, Selec-
tion, Executive) a dvě pohonné jednotky, které po-
hání přední nápravu. Jde o benzinový přeplňovaný 
čtyřválec o objemu 1,2 l (85 kW) a hybridní pohon, 
ve kterém atmosférická 1,8 spolupracuje s elek-
tromotorem. Testovaný model poháněl hybridní 
systém, který disponoval celkovým využitelným 
výkonem 90 kW. Dodáván je výhradně s automa-

tickou převodovkou e-CVT. Menší jednotka 1,2 má 
na výběr 6stupňovou manuální převodovku nebo 
automatickou převodovku Multidrive S. V této kom-
binaci si lze pořídit i AWD (All Wheel Drive) tj. systém 
přiřaditelné zadní nápravy. Řízení je pěkně plynulé 
a pochvalu si zaslouží podvozek, který komfortně 
zvládá projíždění zatáček i při prudších průjezdech 
a velmi dobře se vyrovnává s nerovnostmi silnic.

Na hybrid se hned zvykne
Jízda s hybridním pohonem učí uživatele kalkulovat. 
Názorná grafika na displeji ukazuje, který systém je 
zrovna využívaný, jestli čistě spalovací motor nebo 
elektromotor či jejich kombinace. Při plně nabité 
baterii lze jezdit na čistě elektrický pohon, ale jen do 
lehké rychlosti 50 km, stačí více sešlápnout plynový 
pedál a zapne se spalovací jednotka. Při prudším se-
šlápnutí plynu pracují obě jednotky společně. Jízdou 
z kopce lze rekuperovat energii a dobíjet bateriové 
úložiště, aby byla energie využitelná v případě po-
třeby, to samé platí i při brzdění. Při zařazení řadicí 
páky do polohy B se zvýší brzdicí účinek motoru 
a tím i míra rekuperace. Když si pak řidič zvykne na 
hybridní systém, může překvapivě dost ušetřit. Po 
týdenním testu v kombinovaném provozu jsem měl 
na ukazateli spotřebu jen 4,6 l na 100 km.
Za pákou elektronické brzdy se nachází tlačítko EV 
mode, které by mělo umožnit jízdu pouze na elek-
tromotor. Zkoušel jsem jej několikrát, a i když byla 
baterie dostatečně nabitá, systém vyhodnocoval si-
tuaci jako nepřijatelnou a po chvilce spustil spalovací 
motor. To je vcelku škoda, protože např. u hybridní 
Kia Niro lze jezdit na elektřinu až do minima baterie.  
C-HR využívá bezpočet bezpečnostních systémů, 
mezi které patří např. adaptivní tempomat, systém 
rozpoznávání dopravních značek, předkolizní bez-
pečnostní systém s funkcí detekce chodců, kontrolu 
stability a trakce při rozjezdu, automatické přepínání 
dálkových světel a mnoho dalšího.  
Cena za hybridní model C-HR u výbavy Active 
začíná na 634 900 Kč a ve výbavě Selection se 
dostaneme na částku 774 900 Kč. ■

Petr Kostolník

ODVÁŽNÝ CROSSOVER

TOYOTA CHR

Nepřehlédnutelný dynamický design karoserie 
rozděluje lidi na dva tábory

Pracoviště řidiče působí čistě s precizním zpracováním  

Nebýt světlého čalounění sedaček, byl by interiér 
velmi tmavý

Pěkně působí kaplička s dobře čitelnými přístroji 
v hlubokých tubusech
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Dočkáme se „evropské“ 
pracovní Doby?
V souVislosti s automatizací a robotizací se hoVoří 
i o zkrácení pracoVní doby, kde Čr zatím figuruje nad 
eVropským průměrem. V ekonomicky Vyspělých zemích  
se pracuje V průměru 6–8 h denně – např. V nizozemsku to je 
30 h týdně, Ve francii 35, V řecku a izraeli 41 hodin. 

Odbory (Českomoravská konfederace odbo-
rových svazů – ČMKOS) chtějí během násle-
dujících čtyř let prosadit zkrácení pracovního 

týdne o 2,5 hodiny na 37,5 hodiny při zachování 
stávajícího příjmu. V některých zahraničních firmách 
se ale mluví o 5hodinové pracovní době, která by 
přiblížila stav v ČR situaci v západoevropských ze-
mích jako je Francie či Německo. Předseda ČMKOS 
Josef Středula uvedl, že v řadě podniků se již kratší 
pracovní dobu podařilo prosadit. Zhruba 77 % firem, 
kde ČMKOS působí, kratší pracovní dobu zavedlo. 

Pracovní týden se zkracuje
Před sto lety při vzniku samostatného Českoslo-
venska byla uzákoněna 8hodinová denní pracovní 
doba, ovšem včetně práce v sobotu, tedy 48 hodin 
týdně. Po zavedení některých volných sobot od 
roku 1956 se objem pracovní doby snížil o 2 hodiny 
na 46 hodin týdně a před půl stoletím, v roce 1968, 
byl zaveden současný pětidenní pracovní týden, 
který dnes zahrnuje standardně 40 hodin týdně, 
resp. 42,5 hodiny s přestávkami. 
Ze studie Raiffeisenbank, která reaguje na požada-
vek odborářů na zkrácení pracovní doby vyplývá, 
že průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně 
klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodi-
nám v roce 2003. Ovšem jak pro koho – zatímco 
zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny 
týdně, podnikatelé 44,1 hodiny. 

Z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 zaměst-
nanci vyplývá, že pětihodinovou pracovní dobu 
by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 % Čechů, 
pro pětinu dotazovaných by kratší pracovní doba 
znamenala méně stresu a přispěla by ke zvýšení 
pracovní pohody. Zkrácení pracovní doby na pět 
hodin zavedla např. před dvěma lety americká 
společnost Tower Paddle Boards a zařadila se poté 
na seznam nejrychleji rostoucích firem v USA. 

I dobré úmysly mají své „ale“
I když zavedení pětihodinové pracovní doby při-
neslo v některých zahraničních firmách prokaza-
telně pozitivní výsledky, nelze toto řešení uplatnit 
plošně, protože je řada profesí, kde by takovýto 
krok přinesl spíše problémy. 
Odpůrci zkracování pracovní doby argumentují 
např. tím, že výrobní firmy, které se už nyní po-
týkají s nedostatkem pracovníků, budou muset 
přijmout další, aby plně pokryly výrobu. Také z ne-
dávné studie Raiffeisenbank vyplývá, že snížení 
pracovní doby nemusí být nástrojem pro snížení 
nezaměstnanosti, ale naopak může přispět k po-
klesu ekonomiky. 
Podle Heleny Horské, analytičky Raiffeisenbank, to 
vesměs ukazují historické příklady, jako třeba zku-
šenost Francie (kde mají podobně jako v Německu 
odbory velmi silnou pozici), která se po téměř dvě 
desetiletí trvajících diskuzích rozhodla v roce 2000 

zavést 35hodinový pracovní týden. „Nová legislativa 
bohužel přinesla i mnoho možností pro právní 
kličky a firmy tak místo nabírání nových lidí raději 
platily zaměstnancům přesčasy, i navzdory vyšším 
mzdovým nákladům,“ uvedla Helena Horská pro 
deník E15 s tím, že kratší pracovní doba také může 
pro mnoho lidí znamenat naopak více práce, pro-
tože kratší úvazky jim umožní ve volných chvílích 
vykonávat další zaměstnání. 
„Stát by neměl bránit lidem nabírat si další úvazky 
navíc, ale pokud v realitě legislativně upravené 
snížení pracovní doby doopravdy nevede k tomu, 
že lidé pracují méně, pak se pozitivní teoretické 
dopady na životní pohodu, produktivitu práce, 
nehodovost a další faktory míjí účinkem,“ konsta-
tuje Horská.

Jako v Německu?
Odbory ve svých požadavcích na zkrácení pracovní 
doby poukazují mj. na to, že průměrný zaměstnanec 
v Německu odpracuje za rok 1363 hodin, zatímco 
v ČR 1770 hodin. Analytici upozorňují, že při srovná-
vání je potřeba brát v úvahu komplex všech faktorů 
– např. že rozdíl v odpracované době mezi Němci 
a Čechy navyšuje i delší dovolená v Německu nebo 
více svátků.
V Německu pracují zaměstnanci v průměru kratší 
dobu i proto, že přes čtvrtinu (28 %) z nich má 
zkrácený pracovní úvazek, v němž během týdne 
(podle dat Eurostatu) odpracují 17 hodin, zatímco 
v ČR činí podíl zkrácených úvazků v posledních 
letech pouze jednotky procent (aktuálně 7 %), kde 
průměrná týdenní pracovní doba činí ca 20 hodin. 
Zatímco mezi pracovníky zájem o zkrácené úvazky 
roste, české firmy o ně příliš nestojí, protože jsou 
pro ně nevýhodné. Raději nabízejí jiné možnosti 
flexibility, např. pružnou pracovní dobu nebo mož-
nost občasné práce z domova. Jak uvedl analytik 
pracovního portálu Jobs.cz Tomáš Dombrovský, 
zkrácené úvazky představovaly na počátku letoš-
ního roku necelou desetinu z obsazovaných pozic, 
v roce 2015 to bylo 6 % a v předchozích letech 
víceméně stabilně 5 %. ■

čínské investice:  
požehnání nebo potenciální riziko?

Evropa se bojí rizik spojených se vstupem čínských investorů a potenciální hrozby začala řešit novými 
zákony. V praxi je již uplatnilo Německo, ale legislativní opatření připravují i další země včetně ČR.

I když se ekonomové ještě donedávna rozplývali 
nad velkorysými investičními záměry čínských 
firem, situace se zásadně otočila a státní orgány 

začaly příliv čínských investic do strategických od-
větví razantně brzdit. 
Německá vláda koncem června letošního roku 
poprvé použila nový zákon, který jí dává právo za-
blokovat vstup firem ze států mimo EU do němec-
kých podniků a zabránit tak úsilí zahraniční firmy 
získat podíl ve strategických podnicích. Zamítla 
plány dvou čínských společností na koupi podílu 
ve firmách, které hrají důležitou roli v německé 
energetice a ve strojírenství.
S odvoláním na národní bezpečnostní důvody 
zabránilo Německo vstupu Číny do své energetické 
rozvodné sítě, kam se chystal zainvestovat čínský 
státní koncern SGCC (State Grid Corp of China). Ten 
má být, podle informací agentury DPA, pod kontro-
lou čínské komunistické strany. Šlo o 20% podíl ve 
firmě 50Hertz, německém provozovateli přenosové 
soustavy, který tak na pokyn vlády převezme místo 
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čínské SGCC německá státní rozvojová banka KfW. 
Ta nicméně podíl koupila jen dočasně a bude pro 
něj hledat nového kupce.
Německo má „z bezpečnostně-politických důvodů 
velký zájem na ochraně klíčové energetické infra-
struktury“, uvedlo německé ministerstvo hospodářství 
a tím vyslalo významný politický signál čínským in-
vestorům, kteří se v Evropě zajímají především o nové 
technologie a strategické oblasti. Nicméně koncern 
SGCC koupil firemní podíly např. v Itálii a Portugalsku. 
Ovšem podobně jako v Německu zamítla portugal-
ská energetická firma EDP nabídku na převzetí, kterou 
jí předložila čínská společnost China Three Gorges
K obdobným opatřením přistoupily nedávno i USA, 
kde stát zamezil čínskému vstupu do významných 

telekomunikačních firem. Možnost přísněji posuzo-
vat nákupy ze strany firem mimo EU, hlavně čínských, 
připravuje i Česko. I zde Čína avizovala velkorysé 
investiční aktivity, a to i do průmyslových podniků. 
Zatím se realizoval jen omezený počet, přičemž in-
vestoři se zaměřují spíše na jiné sektory. Z některých, 
které byly zaměřeny na hi-tech firmy, nakonec sešlo.
Podle berlínského Institutu moderních a aplikova-
ných výzkumů Číny MERICS (The Mercator Institute 
for China Studies) vložila Čína v letech 2000-2016 
do Evropy formou přímých investic 101,386 mld. 
eur. Nejatraktivnějšími destinacemi byly pro čínské 
investory Velká Británie, Itálie, Německo, Francie, 
Finsko a Portugalsko, přičemž nejvyšším tempem 
(o 15 a více % ve srovnání s obdobím 2013-2015) 

rostly investice v komunálních službách, dopravě 
a infrastruktuře, průmyslu a energetice. 
Letos je objem čínských investic v Evropě nižší, 
nicméně analytici předpokládají, že současné na-
pětí ve vztazích s USA by mohlo vést ke změně 
a k větší ochotě evropských firem zohledňovat 
i čínské investory. K největším transakcím v rámci 
EU patří vstup čínské automobilky Geely, která 
již vlastní značku Volvo, do německé společnosti 
Daimler, či nedávná akvizice bavorského výrobce 
automobilových součástek Grammer čínským kon-
kurentem Ningbo Jifeng. Číňané často kupují i firmy 
v problémech, a prakticky vždy, pokud se naskytne 
možnost převzít zajímavou evropskou firmu, figurují 
mezi zájemci i firmy z Číny. ■

Jak Česko přichází o pneumatikárny

Když čínské gumárny Linglong Tire hledaly pozemek pro svou evropskou továrnu, zvažovaly 
pro investici ve výši téměř miliardy dolarů i Českou republiku. Továrna, která měla vyrábět 
až 13,6 mil. pneumatik ročně, však nakonec v ČR nebude a vznikne v Srbsku u Bělehradu. 

Čínská firma ve zdůvodnění uvádí nízké náklady na 
práci a energie. Podle vyjádření kancléře prezidenta 
republiky Vratislava Mynáře ale vyplynulo, že negativní 
rozhodnutí čínské firmy ohledně realizace investič-
ního záměru v ČR je kvůli nedostatku pracovních sil.

Pochopení pro své záměry nenacházejí občas ani 
domácí firmy. Například loni postavila česká firma 
za miliony eur továrnu na recyklaci pneumatik 
v Anglii. Do projektu PTR 1000 na zpracování 
starých pneumatik a dalšího odpadu frýdecko-

místecké společnosti Hedviga, který v ČR narážel 
na problémy s realizací, vložila peníze více než 
dvacítka britských investorů. Podnik využíva-
jící originální technologii PTR neboli pomalý 
termický rozklad, na níž firma získala evropský 
patent, vznikl 15 km od centra Londýna. Je situo-
ván v nízkoemisní zóně Rainham a umožňuje 
zpracovat až 11 000 tun materiálu ročně, z něhož 
vyrobí elektřinu, teplo, znovu použitelné oleje 
a další látky. „Jde v podstatě o pyrolýzu, dlouho 
známý a používaný proces. Organický odpad ale 
nespaluje, nýbrž rozkládá. Výhoda spočívá v tom, 
že lze efektivně zpracovávat i malé množství 
odpadů,“ uvedl Ondřej Procházka, odborný ga-
rant certifikačního orgánu CEMC ETVCZ. Továrna 
si vyrábí elektřinu i pro vlastní provoz a zčásti 
využívá dešťovou vodu, protože v Londýně je 
voda velice drahá. „Počítá se i s vysokou mírou 
robotizace,“ uvedl technický ředitel společnosti 
Hedviga Petr Cuber s tím, že podnik lze částečně 
řídit na dálku přímo z Česka. 
První referenční jednotka tak vznikla v zahraničí, až 
poté se podařilo technologii prosadit i v Česku, kde 
se nyní vyrábí dvě jednotky PTR s instalací v letoš-
ním a příštím roce. Čtyři jednotky PTR 1000 s celko-
vou denní kapacitou zpracování 100 t pryžového 
granulátu buduje nyní firma i v Číně, kde budou 
součástí. komplexního nového environmentálního 
parku v provincii Guangdong. Vedle Evropského 
patentu získala patent i v USA a Kanadě, čímž se 
pro ni otevřely nové trhy. ■

nahradí technologie služební cesty

Osobní kontakt technologie nenahradí, ale ne na každé jednání je třeba cestovat. V minulém 
roce došlo podle údajů Českého statistického úřadu dokonce k jejich znatelnému meziroč-
nímu poklesu. 

Dle expertů nákladné cesty zčásti nahrazují techno-
logie a ČR se tak přibližuje evropskému standardu. 
Nákladných služebních cest tak ubývá. „Stále více 
firem je nahrazuje využitím nejrůznějších technolo-
gií a videokonferencí. Ušetří tak nejen přímé náklady 
na cestování a ubytování, ale hlavně nákladný čas 
zaměstnanců z vrcholového managementu, kteří 
do zahraničí cestují nejčastěji,“ říká Andrej Hronec, 
zástupce Lifesize v ČR. 

Zatímco předloni evidovaly statistiky ČSÚ  
1 459 000 služebních výjezdů, během loňského 
roku absolvovali manažeři a obchodníci firem 
působících v ČR 1 402 000 služebních cest, tedy 
o 57 000 méně (o 4 %) ve srovnání s předcháze-
jícím obdobím.
Podle průzkumu společnosti Audiopro uvažuje 
třetina firem v ČR o pořízení vybavení pro video-
konference. Mezi zájemci narůstá počet středních 

a malých firem. Pro ně navíc může tento způsob 
komunikace přinést i další příležitosti. Řada velkých 
společností, zejména nadnárodních korporací, to-
tiž tato řešení využívá intenzivně a podobně jako 
standardizovaný systém řešení dodávek při zapojení 
do svých dodavatelských řetězců požaduje takový 
způsob spolupráce a komunikace také po svých 
dodavatelích. 
Dodavatelé těchto videokonferenčních a komu-
nikačních systémů však zdůrazňují, že je potřeba 
tyto projekty připravovat s rozvahou. V dnešní době 
se dá videokonference „ušít na míru“ potřebám 
a velikosti firmy, bez nutnosti vlastního IT zázemí 
a pokud firma investuje do videokonference účelně, 
mohou se jí vložené prostředky vrátit během ně-
kolika měsíců. ■

Model technologie PTR  
k pomalému  
termickému  
rozkladu  
pryžového  
odpadu

Foto: Hedviga
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OMEZENÍ PRO NOVÁ 
TĚŽKÁ VOZIDLA 
ZAČÁTKEM ČERVENCE BYLO V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU VYHLÁŠENO 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/956 
O SLEDOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ EMISÍ CO2 A SPOTŘEBY PALIVA 
U NOVÝCH TĚŽKÝCH VOZIDEL, KTERÉ UPRAVUJE EMISNÍ ZÁTĚŽ 
TĚŽKÝCH VOZIDEL V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZKŮ EU 
KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ATMOSFÉŘE. 
NAŘÍZENÍ VSTOUPILO V PLATNOST 30. ČERVENCE 2018.

Evropská komise jako předkladatel nařízení 
vycházela při jeho tvorbě z toho, že odvětví 
těžkých vozidel je v EU významným zdrojem 

emisí skleníkových plynů. V roce 2014 představovaly 
emise skleníkových plynů z těžkých vozidel 5 % 
z celkových emisí EU, tj. pětinu veškerých emisí 
z dopravy a zhruba čtvrtinu emisí ze silniční do-
pravy. Od roku 1990 do roku 2014 se celkové emise 
skleníkových plynů z dopravy zvýšily o 20 % a emise 
z těžkých vozidel vzrostly až o 14 %. Komise uvedla, 
že bez dalších opatření mají emise oxidu uhličitého 
(CO

2
) z těžkých vozidel vzrůst v období od roku 

2010 do roku 2030 až o 10 %. 
Unie si současně vytyčila ambiciózní cíle, podle 
nichž celkový cíl snížení domácích emisí v Evropě 
pro rok 2030 má dosáhnout nejméně 40 % oproti 
úrovním z roku 1990. Ten byl nákladově efektivním 
způsobem rozdělen na snížení o 43 % do roku 
2030 v porovnání s úrovněmi emisí z roku 2005 
v rámci systému EU pro obchodování s emisemi 
(ETS) a o 30 % v odvětvích mimo ETS, mezi která 
patří i doprava. Dále se emise členských států z do-
pravy pohybují od 21 % do 69 % celkových vnitro-
státních emisí v odvětvích mimo ETS. Zatímco pro 
rok 2030 nebyly stanoveny žádné cíle specifické 
pro odvětví, Komise rozhodla, že doprava bude 
muset přispět k dosažení cíle snížení emisí mimo 
ETS podle předloženého a schváleného nařízení 
společně s budovami, zemědělstvím a odpady.

Podstata a rozsah opatření
V zájmu splnění tohoto cíle Komise zvážila a čás-
tečně i předložila na úrovni EU řadu různých opat-
ření. Ta by vedle stanovení norem emisí CO

2
 pro 

těžká vozidla, totiž nákladní automobily, autobusy 
a autokary, mohla zahrnovat další opatření, která 
přispívají ke zvyšování účinnosti a snižují emise CO

2
 

u těžkých vozidel, jako jsou optimalizace zatížení, 
jízdy v kolonách (tzv. platooning), školení řidičů, 
používání alternativních paliv, programy obnovy 
vozového parku, pneumatiky s nízkým valivým 
odporem, snížení dopravního přetížení a investice 
do údržby infrastruktury. Komise přitom uznala, že 
předpokladem pro zavedení těchto opatření je mj. 
regulovaný proces určování emisí CO

2
 a spotřeby 

paliva.
Již nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 595/2009 stanovilo rámec pro zřízení takového 
regulovaného procesu pro těžká nákladní vozidla. 
Prováděná měření poskytla spolehlivé a srovnatelné 
údaje o emisích CO

2
 a spotřebě paliva u každého 

těžkého vozidla, přičemž k těmto informacím mají 
přístup kupující konkrétního těžkého vozidla a pří-
slušný členský stát registrace.
Informace o výkonnosti těžkého vozidla z hlediska 
emisí CO

2
 a spotřeby paliva by dle Komise měly 

být zpřístupněny veřejnosti, aby se všichni pro-
vozovatelé vozidel mohli při nákupu rozhodovat 
informovaně a aby byla zajištěna vysoká míra trans-

parentnosti. Všichni výrobci těžkých vozidel tak 
budou mít možnost porovnat výkonnost svých 
vozidel s výkonností vozidel jiných značek. Tím se 
dle Komise zvýší pobídky pro inovace a podpoří se 
vývoj energeticky účinnějších těžkých vozidel, čímž 
se zvýší i konkurenceschopnost. Je tudíž vhodné, 
aby výrobci těžkých vozidel sledovali a vykazovali 
Komisi hodnoty emisí CO

2
 a spotřeby paliva určené 

pro každé nové těžké vozidlo podle již dříve schvá-
leného nařízení Komise (EU) 2017/2400.
Dostupnost údajů o emisích CO

2
 a spotřebě paliva 

u jednotlivých kategorií těžkých vozidel závisí na 
tom, kdy se na dané kategorie začne vztahovat 
nařízení (EU) 2017/2400. V zájmu zajištění jasnosti 
a právní jistoty ohledně povinností pro výrobce 
týkajících se sledování a vykazování údajů by toto 
nařízení mělo stanovit roky, od nichž platí povin-
nost sledování a vykazování údajů u jednotlivých 

B: Údaje, které sledují a vykazují výrobci těžkých vozidel

Kategorie 
těžkých vozidel 

Skupina vozidel pro těžká vozidla v kategorii 
(jak je uvedena v příloze I nařízení (EU) 2017/2400) 

 Počáteční rok sledování  Počáteční rok 
vykazování

N1 – – –

N2 1 a 2 2020 2021

N3 3 2020 2021

    4, 5, 9 a 10 2019 2020

    11, 12 a 16 2020 2021

M1 – – – 

M2 – – – 

M3 – – –

O3 – – – 

O4 – – –

Pramen: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956.

A: Údaje, které sledují a vykazují členské 
státy:

 ●  identifikační číslo vozidla u všech nových 
těžkých vozidel, která jsou registrována na 
území daného členského státu;
 ●  jméno nebo název výrobce;
 ●  značka (obchodní název výrobce);
 ●  kód karoserie, jak je uveden v bodě 38 pro-
hlášení o shodě, je-li k dispozici;
 ●  v případě těžkých vozidel informace o hnací 
jednotce upřesněné v položkách 23, 23.1 a 26 
 prohlášení o shodě.
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kategorií těžkých vozidel spadajících do jeho oblasti 
působnosti. Podle nařízení (EU) 2017/2400 budou 
údaje k dispozici u některých nových těžkých vozi-
del, která budou registrována v roce 2019. Počínaje 
tímto rokem by výrobci měli být povinni sledovat 
a vykazovat technické údaje týkající se těchto vo-
zidel. U jiných kategorií a skupin těžkých vozidel 
budou údaje k dispozici až později. Pro určení roků, 
od nichž platí povinnost sledování a vykazování 
údajů u těchto kategorií a skupin vozidel, by měla 
být stanovena přiměřená lhůta. Vzhledem k tomu, 
že vypracování postupů pro určení množství emisí 
CO

2
 a spotřeby paliva u zbývajících kategorií a sku-

pin těžkých vozidel je technicky složité, by daná 
lhůta měla být stanovena na sedm let ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Předmět a působnost nařízení
Nové nařízení 2018/956 stanoví požadavky na sledo-
vání a vykazování emisí CO

2
 a spotřeby paliva u no-

vých těžkých vozidel registrovaných v Unii a vztahuje 
se na sledování a vykazování údajů o nových těžkých 
vozidlech členskými státy a výrobci těžkých vozidel.

Konkrétně se použije se na tyto kategorie vozidel:
●●  vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční 
hmotností přesahující 2610 kg, která nespadají 
do oblasti působnosti nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (13), a všechna 
vozidla kategorií M3 a N3;
●●  vozidla kategorií O3 a O4.

Pokud jde o sledování a vykazování členskými 
státy, tak nařízení stanoví, že počínaje dnem  
1. ledna 2019 a po každý následující kalendářní 
rok sledují členské státy stanovené údaje (uve-
dené v části A přílohy I nařízení) týkající se nových 
těžkých vozidel poprvé zaregistrovaných v Unii. 
Do 28. února každého roku počínaje rokem 2020 
vykáží příslušné orgány členských států tyto údaje 
Komisi. Údaje týkající se nových těžkých vozidel, 
která byla původně registrována mimo Unii, budou 
sledovány a vykazovány jen v případě, že tato 
registrace byla provedena méně než tři měsíce 
před registrací v Unii.
Komise současně povede centrální registr údajů 
o těžkých vozidlech, který bude veřejně přístupný 
(s omezením stanoveným nařízením). V EU bude 

registr spravovat jménem Komise Evropská agen-
tura pro životní prostředí.
Nařízení rovněž stanoví pokuty za jeho porušení. 
Komise může uložit správní pokutu v kterémkoli 
z těchto případů:
●●  pokud zjistí, že se údaje vykázané výrobcem odchylují 
od údajů vyplývajících ze souboru záznamů výrobce 
nebo certifikátu schválení typu motoru (vydaného 
v rámci nařízení (ES) č. 595/2009) a tato odchylka 
je úmyslná nebo je důsledkem hrubé nedbalosti;
●●  pokud nejsou údaje předloženy ve lhůtě a opož-
dění nelze řádně odůvodnit.

Správní pokuty musí být účinné, přiměřené a odrazu-
jící a nepřesáhnou částku 30 000 eur za těžké vozidlo, 
jehož se odchylné nebo opožděné údaje týkají.

Závěr
Předmětné nařízení lze považovat pouze za část 
souboru opatření EU ke snižování emisí skleníko-
vých plynů. Jakkoliv jde o relativně „malý kamínek 
do mozaiky“ toho příběhu, již i tak naznačuje směr 
a rozsah opatření, která jsou zaváděna a s nimiž je 
nutno do budoucna počítat. ■

EK zavEdla prozatímní ochranná opatřEní 
na dovoz výrobKů z ocEli

Evropská komise dne 18. července 2018 oznámila zavedení prozatímních ochranných opatření, 
která se týkají dovozu řady výrobků z oceli. Opatření reagují na odklon vývozu oceli z jiných 
zemí na trh EU v důsledku cel nedávno uvalených USA, a nabyla účinku 19. července 2018. 
Tradičního dovozu výrobků z oceli se nedotknou. 

Prozatímní opatření se konkrétně týkají 23 kategorií 
výrobků z oceli a mají podobu celní kvóty. U každé 
z těchto 23 kategorií budou cla ve výši 25 % uvalena 
pouze tehdy, pokud dovoz přesáhne průměr za 
poslední tři roky. Kvóta se přiděluje podle zásady 
„kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, v této fázi tedy 
nikoli podle jednotlivých zemí vývozu. 
Opatření se zavádějí vůči všem zemím s výjimkou 
některých rozvojových zemí, které do EU vyvážejí 
v omezeném množství. Vzhledem k úzkým hospo-
dářským vazbám mezi EU a zeměmi Evropského 
hospodářského prostoru (EHP), Norskem, Islandem 
a Lichtenštejnskem, byly tyto země z opatření rov-
něž vyňaty. Vynětí těchto zemí je slučitelné s dvou-
strannými i mnohostrannými závazky EU v rámci 
Světové obchodní organizace (WTO).
Oznámená opatření jsou součástí trojí reakce, 
kterou již Evropská komise nastínila v průběhu 
letošního roku. Přijetí opatření navazuje na zahá-
jení šetření dne 26. března. Toto šetření se týká  
28 kategorií výrobků. Bylo zjištěno, že u 23 kategorií 
výrobků z oceli dovoz v několika posledních letech 
vzrostl, a hrozí, že další nárůst dovozu - především 
odkloněný z USA v důsledku opatření podle článku 
232 amerického zákona o rozšíření obchodu z roku 
1962 - způsobí újmu ocelářskému průmyslu EU, 
který zatím krizi v ocelářství nepřekonal. Pravi-
dla WTO umožňují zavést za těchto podmínek 
ochranná opatření.
Dodatečné clo ve výši 25 % se bude vybírat až 
po dosažení obvyklé úrovně dovozu za poslední 

tři roky. 25% clo bylo vypočítáno na základě  
tzv. ekonomického modelu dílčí rovnováhy, což je 
standardní nástroj pro analýzu obchodní politiky 
používaný orgány provádějícími šetření. Na základě 
určitých skutečností a předpokladů (vyloučení do-
vozu USA, očekávaný odklon obchodu, substituce 
dovozu atd.) se model použije ke stanovení cla při 
překročení kvóty, které slouží jako odrazující pro-
středek pro dovoz překračující historickou úroveň 
dovozu.
Podle pravidel WTO by se ochranná opatření měla 
vztahovat na veškerý dovoz bez ohledu na jeho 
původ. WTO však rovněž požaduje, aby byl z opat-
ření vyňat dovoz rozvojových zemí, činí-li méně 
než 3 % celkového dovozu. Nařízení proto uvádí 
seznam rozvojových zemí, na něž se opatření 
nevztahují.
Vedle ochranných opatření, která byla oznámená, 
zahrnuje trojí reakce EU na cla uložená Spojenými 
státy na ocel a hliník vyrovnávací opatření zaměřená 
na dovoz USA, která byla zavedena 20. června, 
a právní řízení u WTO, zahájené dne 1. června.
Prozatímní ochranná opatření mohou být zavedena 
nejvýše po dobu 200 dnů. Všechny zúčastněné 
strany nyní budou mít možnost se k šetření vyjádřit. 
Komise jejich připomínky zohlední při přijímání 
konečných závěrů, k čemuž dojde nejpozději 
počátkem roku 2019. Budou-li splněny všechny 
podmínky, může to vést k zavedení konečných 
ochranných opatření. ■

/pm/

JaK JE to s Gdpr?
„Vox populi, vox dei“ neboli „Hlas lidu, hlas 
Boží“, konstatuje staré latinské přísloví, 
které lze interpretovat i tak, že účelnost 
toho či onoho nařízení ukáže většinou až 
čas a mínění občanů. A ne vše možná do-
padne tak, jak předpokládají tvůrci mo-
derních pravidel.
Možná máte ještě v paměti nedávný cirkus kolem 
GDPR, často nechutně nákladné nabídky řešení 
firem všeho druhu na jeho „bezpečné zvládnutí“. 
A občas se i nesměle vyskytla otázka, zda je to 
všechno opravdu tak nutné a pro fungování 
společnosti opravdu potřeba. Nicméně stalo 
se, GDPR už od února platí (a dělá vrásky těm, 
kdo nepodlehli úplně masivní hysterii kolem něj 
a nenakoupili okamžitě některé ze zmiňovaných 
systémů či služeb poradců). Letmý obraz reality 
však nechtěně nabídla zkušenost, kterou učinili 
organizátoři srpnového nizozemského populár-
ního festivalu jídelních lahůdek Haarlem Culinair. 
Ve vší počestnosti nabídli účastníkům, kteří ne-
chtějí být na fotografiích z této akce, nekompliko-
vaný, ba dokonce až geniálně jednoduchý způ-
sob, jak to dát najevo a umožnit tak požadované 
respektování ochrany osobních údajů v podobě 
vizuální identifikace. U vstupu rozdávali malé 
kulaté červené samolepky, kterou si mohl nalepit 
na čelo každý, kdo nechtěl být rozpoznatelný 
na oficiálních fotografiích s tím, že při následné 
postprodukci budou záběry osoby s červeným 
kolečkem na čele z fotografie vyretušovány, pří-
padně nebude snímek použit vůbec. A tipněte 
si - výsledek možná překvapí i ostřílené profesio-
nální sázkaře: Z celkem 70 000 návštěvníků měli 
červenou tečku na čele jen 3, slovy tři! Ještě štěstí, 
že se o ochranu naší identity starají úřady, vždyť 
těm lidem je to snad úplně „šumák“... ■
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Virtuální realita pomáhá 
ožiVit historii

Studenti za podpory učitelů z ja-
ponské střední průmyslové školy 
ve Fukuyamě pracují na unikátním 
projektu, který pomocí virtuální rea- 
lity rekonstruuje výbuch atomové 
bomby, jež na konci druhé světové 
války zničila Hirošimu. 
Záznam se snaží detailně zachytit, 
co se v Japonsku odehrálo 6. srpna 
1945, kdy první použitá atomová 
bomba zabila 140 tisíc lidí. Projekt 
vzniká již přes dva roky a ve finální 
podobě by měl mít zhruba pětiminu-
tovou stopáž. Tvůrci chtějí umožnit 
vidět „na vlastní oči“ jeden z nej-
hrůznějších momentů druhé svě-
tové války a tím napomoci k tomu, 
aby se podobná událost 
už nemohla v budoucnu 
nikdy opakovat.
Ukázka začíná předsta-
vením města žijícím rela-
tivně poklidným životem, 
vzdáleným od hrůz bojišť. 
Jeho obraz se podařilo 
vzkřísit v dobové podobě 
díky různým záznamům 
z tehdejší doby, z histo-

rických fotografií a vzpomínkám 
přeživších. Nabízí možnost projít 
se podél řeky Motoyasu těsně před 
výbuchem a podívat se, jak město 
tehdy vypadalo. Náhle se objeví velký 
záblesk světla a následuje hrozivý 
výbuch, kdy jsou veškeré budovy 
srovnány se zemí a vše živé umírá, 
všude je už jen dým, kouř, požáry 
a potemnělé nebe, vše doprovázeno 
realistickými zvukovými efekty. Divák 
může sledovat, co zbude z města, 
které ještě před pár okamžiky žilo 
svým životem. Díky moderním 
technologiím tak vzniká působivý 
dokument mapující jednu z temných 
stránek moderní historie. ■

ŠkáloVatelné rychlodobíječky 

Australská technologická společnost 
Tritium, zaměřená na řešení infrastruk-
tury pro DC nabíjení pro elektrická vo-
zidla, vyvinula škálovatelný a flexibilní 
vysokovýkonný nabíjecí systém (HPC 
– High Power Charging) pro komerční 
operátory, schopný nabíjení elektro-
vozidla až do 475 kW.
V červnu letošního roku si celoevrop-
ská HPC síť IONITY (joint venture spo-
lečností BMW Group, Daimler, Ford 
a skupiny Volkswagen Group) vybrala 
firmu Tritium, aby dodala 350kW sys-
témy HPC na 100 lokalit této pan-
evropské sítě dobíječek a v současné 
době připravuje nasazení dobíjecích 
stanic australského výrobce ve více 
než 400 evropských lokalitách.
Tritium už v roce 2014 představila 
rychlou nabíječku Veefil-RT 50kW 
DC, která získala nejen řadu ocenění, 
ale i významný podíl na elektrifikaci 
evropského trhu osobní automobi-
lové dopravy. Tato 50kW rychlona-
bíječka je vhodná pro nasazení jak 
v hlavních koridorech elektromo-

bility, tak jednotlivých izolovaných 
stanovištích. Během pouhých čtyř 
let byly instalovány ve velkých do-
bíjecích sítích i autonomních mís-
tech ve 24 zemích na všech hlavních 
kontinentech. ■

skládací „parťák“  
s dojezdem téměř 90 km
Když v roce 2016 společnost Mate bi-
cycles představila skládací elektrokolo 
Mate (tedy něco jako parťák), na jehož 
vývoj získala prostředky na crowd-
fundingovém serveru, zaznamenala 
s ním značný úspěch. Povzbuzena 
zájmem odstartovala novou kampaň 
na vývoj nové generace.
Pod označením Mate X a bude 
k dispozici ve třech variantách s hli-
níkovým rámem a pneumatikami 
odolnými proti průrazu. První dvě 
budou vybaveny 250W motorem, 
který umožňuje dosáhnout rychlosti 
25 km/h, ale zatímco první model 
(250) bude mít 11Ah baterii, výkon-

nější verze (250+) bude mít 48V 14 Ah 
baterii. Výsledkem je zvýšený dojezd 
od zhruba 55 až po 88 km. Třetí va-
rianta Mate X 750 je vybavena 750W 
motorem umožňujícím jízdu rychlostí 
přes 32 km/h.
Všechny tři modely sdílejí společné 
prvky, jako cyklopočítač, ukazatel ži-
votnosti baterie a rychlost. Vyspělejší 
verze nabízejí např. kotoučové brzdy, 
nastavitelné odpružení, integrovaný 
držák smartphonu či USB port. 
Mate X je navržen tak, aby se dal složit 
na překvapivě malou velikost, kvůli 
lepší přepravě. Nicméně hmotnost 
přesahuje 28 kg, což je poměrně 
těžká váha, ovšem ani to neodra-
dilo zájemce, kteří jeho objednáním 
umožnili překonat cílovou částku 
plánovanou tvůrci k zahájení výroby. 
První Mate X se očekávají koncem 
letošního roku. ■

noVý rekord letadla  
na sluneční pohon
Solární letadlo Zephyr S společnosti 
Airbus nedávno dosáhlo nový vytrva-
lostní rekord pro nejdelší nepřetržitý 
let. Energii pro jeho dvě vrtule získává 
výhradně ze Slunce. Ve vzduchu strá-
vil 25 dní, 23 h a 57 minut. 
Překonal tak o 11 dní předchozí re-
kord staršího Zephyru před několika 
lety. Nový stroj má rozpětí křídel 25 m 
a hmotnost pouhých 75 kg (!). Létá 
v nadmořské výšce 21,3 km, nad 
úrovní meteorologických systémů 
a konvenční letecké dopravy. Jak pou-
kazují jeho tvůrci, jediné civilní letadlo, 
které letělo v této nadmořské výšce, 
byl Concorde a na podobných úrov-
ních byly schopné operovat pouze 
vojenské stroje U2 a SR-71 Blackbird.

Schopnost zůstat ve vzduchu po tak 
dlouhou dobu vedla výrobce k tomu, 
že Zephyr S charakterizuje jako pseu-
dosatelit, což není ani letadlo ani sa-
telit. Má nabídnout služby, které by 
byly levnější na spuštění a údržbu 
než alternativy založené na kosmic-
kých družicích. Podle výrobce mají 
tyto stroje potenciál pro širokou škálu 
aplikací, včetně průzkumných misí, 
námořního dozoru, pohraničních hlí-
dek, komunikací a také v případě kata-
strof – např. při sledování šíření požárů 
nebo úniku ropy. Facebook nedávno 
po čtyřech letech ukončil vývoj po-
dobného solárního letounu s názvem 
Aquila. Program byl zaměřený na vyu-
žívání takovýchto strojů pro připojení 

k internetu ve vzdá-
lených částech světa, 
ale řada technických 
problémů (včetně 
havárie během zku-
šebního letu), vedla 
společnost k opuš-
tění projektu. ■
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Pozoruhodné Plastové disPleje

Nový typ „nerozbitného“ displeje 
vyvinutého společností Samsung je 
vyroben z flexibilní OLED obrazovky 
s plastovým podkladem, což vede 
k mnohem tvrdší kombinaci než ob
razovky OLED a OLED/sklo, které dnes 
vidíme na většině zařízení. 

Testy byly provedeny v Underwriters 
Laboratories (UL), kde displej prošel 
bez poškození z 26násobného pádu 
z výšky 1,2 m a následně i z 1,8 m. 
Obstál i ve zkouškách při vysoké 
a nízké teplotě vyžadovaných ame
rickými vojenskými standardy. Ve 

videu (www.youtube.com/watch?
v=m_innzQWrAE) prezentuje výrobce 
různé kritické situace odolného dis
pleje (např. údery kladivem) s pouka
zem na to, že si vždy zachovává své 
vlastnosti. Zdůrazňuje, že panel má 
stejnou průhlednost jakou nabízí sklo, 
ale nižší hmotnost. Výhody pružného 
superodolného plastového panelu 
jsou zřejmé, nicméně Samsung zatím 
neposkytl žádné informace o tom, kdy 
by se měla novinka dostat do výroby. 
Další pozoruhodnou novinku před
stavila firma BOE v podobě pružného 
AMOLED panelu. Díky němu je možné 
např. vyrobit tablet, který lze přehnout 
a používat jej jako mobil. Jeho schop
nosti lze vidět na www.youtube.com/
watch?v=_Mgs7P16Gao. Skládatelný 
celoobrazovkový displej BOE WQHD 
AMOLED může dosáhnout minimál
ního dynamického ohýbání s polo
měrem pouze 1 mm. Výrobce uvádí 
možnost více než 100 000 násobného 
ohnutí. ■

sPiderbot – budoucnost 
„měkké robotiky“

Vědci z Wyssova institutu na 
Harvardské univerzitě vyvíjejí minia
turní roboty inspirované hmyzem, 
kteří by jednou mohli plnit úkoly 
nedosažitelné lidmi.
V časopise Advanced Materials po
pisují nový výrobní proces umožňu
jící vytvářet multifunkční mikroboty 
– milimetrové stroje s mikrometric
kými vlastnostmi. Podobně velké 
roboty se podařilo zkonstruovat 
již dříve, ale ne tak dynamické jako 
nový typ.
Tým vědců vyvinul výrobní postup, 
který nazvali Morph (Microfluidic 
Origami for Reconfigurable Pneu
matic / Hydraulic). Mikrorobota slo
žili z 12 vrstev pružného silikonu, 
z nichž vytvořili nohy, trup a břicho. 
K výrobě používali přesné procesy 
laserového mikroobrábění.
Spiderbot je multifunkční zaří
zení schopné pomocí vstřikování 
mikrokapalin do sítě kanálků, vy

cházejících z břicha pavouka do 
nohou ohýbat klouby, pohybovat 
nohama a dokonce zvedat břicho 
tak, aby napodoboval svůj živý vzor. 
Jeho schopnosti demonstrovali na 
průhledném systému. Vědci se do
mnívají, že jejich výrobní proces by 
mohl vést k měkkým a dynamickým 
mikrobotům, schopným provádět 
jemné lékařské úkoly uvnitř těla 
nebo pátrací a záchranné mise 
v oblastech příliš obtížných nebo 
nebezpečných pro přístup lidí. ■

stadion „na baterky“

V polovině srpna byl v Amsterdamu 
uveden do provozu největší evropský 
systém pro skladování energie, který 
využívá použité i nové baterie z elek
trických vozidel v komerční budově. 
3MW systém pro skladování energie 
poskytuje spolehlivější a efektivnější 
zdroj elektrické energie pro stadion, 
jeho návštěvníky, sousední budovy 
a holandskou energetickou síť. Kom
binací střídačů, bateriových modulů 
elektrovozidel (ekvivalentu 148 baterií 
vozů Nissan Leaf ) a 4200 solárních pa
nelů na střeše areálu ArenA umožňuje 
systém pro ukládání energie vytvářet 

nejen udržitelnější energetický sys
tém, ale i tzv. kruhovou ekonomiku pro 
baterie elektrických vozidel. Celková 
kapacita systému je dostatečná pro 
napájení několika tisíc domácností. 
Systém akumulace energie zajistí zá
ložní výkon, sníží využití dieselových 
generátorů a poskytne úlevu energe
tické síti vykrýváním výkonových špi
ček, které se vyskytují během koncertů. 
Díky systému skladování energie bude 
stadion schopen inteligentněji využí
vat vlastní udržitelnou energii a i při 
energetickém výpadku přispěje ke sta
bilitě nizozemské energetické sítě. ■

ze silnice do vzduchu  
už Příští rok?
Stroj Terrafugia Transition kombinující 
letadlo a automobil byl představen už 
téměř před 10 lety (první prototyp 
v roce 2009 a o tři roky jeho druhá 
verze), ale proklamovaná připravenost 
k sériové výrobě se zatím nekonala. 
Až po zakoupení Terrafugie čínskou 
automobilkou Geely (majitele auto
mobilky  Volvo) se prý zájemci ko
nečně dočkají. Prodej má být zahájen 
v roce 2019.
Jako odměnu za čekání slibuje vý
robce řadu vylepšení, mezi něž patří 
např. nová hybridní hnací jednotka 

(stroj vybavený spalovacím motorem 
Rotax by měl mít dolet cca 650 km 
a maximální rychlost 160 km/h), 
možnost posilování škrtící klapky 
pro rychlou dodávku dodatečného 
výkonu, zdokonalený interiér, padák, 
vylepšené bezpečnostní prvky a tři 
kamery pro zpětnou vazbu v silnič
ním režimu.
Na rozdíl od jiných vývojářů létajících 
automobilů je Transition navržený 
pro možnost dosažení vzdálenějších 
cílových destinací s využíváním sítě 
malých letišť. Proto půjde spíše o re
gulérní malé letadlo než o okřídlené 
auto. S cestováním po dálnici se po
čítá hlavně při nevyhovujícím počasí 
k létání. Tím však oproti projektům 
autonomních osobních létajících do
pravních prostředků bude pro jeho 
provoz vyžadována pilotní licence 
a dodržování leteckých předpisů. ■

86_87_TM09.indd   87 14.09.18   12:23



retro – relax

88    /       září 2018

Slepci budou číst
Podle posledních výzkumů může hudba umož-
nit slepcům v krátké době čtení normálních knih 
a časopisů. V zahraniční byl sestrojen malý strojek, 
který převádí písmena na hudební tóny, jestliže 
slepec, používající tohoto zařízení, přejíždí zvláštní 
sondou přes řádky tisku. Dvěma světly s čočkou je 
obraz písmen promítán na řadu fotobuněk. Kaž -
dá fotobuňka reaguje na černou barvu písmen, 
čímž uvede v činnost oscilátor, který vyvolá určitou 
specifickou výšku tónu. Různé výšky tónů jsou tak 
převáděny na hudební tóny speciálními sluchátky. 
Slepec s určitým cvikem má být schopen „přečísti“ 
15 až 30 slov normálního tisku za minutu. ■

Automat na ložiska
V brněnském závodě se povedlo sestrojit automat 
na plnění kuželíkových ložisek. Zasloužili se o to 
Ladislav Štafa, Ladislav Šík a Oskar Efenberger ze 
Závodu na valivá ložiska a traktory Brno-Líšeň. Při 
dosavadní ruční práci vyráběli pracovníci 800 až 
900 kusů ložisek za směnu, díky novému automatu 
se produkce zvýšila na 4500 ložisek za směnu. ■

Vítězství ve 4000 m
Ještě žádná žena v historii letectví nedosáhla 
takové výšky, jako sovětská sportovkyně Taťjána 
Rusiánová, která dosáhla výšky 4000 metrů heli-
koptérou MI-1. Rekord je o to cennější, že let byl 
proveden bez jakéhokoli dýchacího přístroje. ■

Praktický klobouk
Za výklady Družstva kloboučníků a modistek v Praze 
se objevil „skládací klobouk do kapsy“. Tohoto mód-
ního výstřelku lze použít na mořské pláži v kom-
binaci se stejnými plavkami k vodě, nebo k sukni 
či šortkám z téže látky na promenádu, či do lázní 
k letním šatům.
Novinku uvítají zvláště ženy s choulostivou pletí, ale 
hodí se i pro muže. Klobouk obsahuje pružinu, kte-
rou lze stočit, takže chceme-li vystavit pleť vzdušné 
lázni, prostě jej stočíme a zastrčíme do kapsy či do 
kabelky. Praktická novinka je nápadem J. Valinové 
z Prahy. ■

Elektrické drcení rud
V roce 1935 provedl ruský fyzik Jutkin takovýto 
pokus: ponořil do misky naplněné vodou dva 
kontakty, do nichž byl zaveden elektrický proud 
o určitém napětí. Když přiblížil oba vodivé konce 
k sobě, zjistil, že mezi nimi přeskočila elektrická 
jiskra, díky které vytryskl pramínek vody, a miska 
se rozštěpila ve dvě stejné půlky.
Nad tímto hydroelektrickým jevem Jutkin hloubal 
a hledal vysvětlení v odborné světové literatuře, 
ale nic nenašel. Po několika letech řídil laboratoř, 
kde konal pokusy se štěpením či drcením různých 
nerostů. Zvláště jej zajímal nerost kimberlit, jenž 
se vyskytuje hojně v Jižní Africe a obsahuje dia-
manty. Jutkin vložil několik kusů tohoto nerostu 
do děrovaného okovu a ponořil jej do nádoby 
naplněné vodou. Do něj pak zasunul dva kon-
takty vedoucí elektrický proud. Po zapnutí proudu 
o určitém napětí bylo slyšet silný praskot. Za dvě 
minuty byl proud vypjat a v děrovaném okovu 
bylo vidět na stěnách jakousi černou usazeninu 
a zbytek rozdrceného kimberlitu se octl v nádobě 
s vodou. Černá hmota, nerost, který je tvrdší než 
sám kimberlit, byl vložen do jiné, podobné ná-
doby o menším obsahu. Nerost je tu zpracován 
jako v prvém případě elektrickým proudem, po 
jehož přerušení byly na dně nalezeny diamanty. 
A poučení z tohoto pokusu? Jde o nevysvětlitel-
nou, dosud přímou přeměnu elektrické energie 
v energii mechanickou, což by mohlo mít velký 
význam pro hornickou a hutnickou práci. ■

CO KDYSI BYLO NOVINKOU 
aneb co se psalo před více než půl stoletím 
v populárním měsíčníku „Svět techniky”

Melodika
Speciální hudební instrument, který je vyobrazen na obrázku se nazývá Melodikou. Jde o nejnovější 
konstrukci foukací harmoniky doplněnou pianovou klaviaturou. Hra na ní je jednodušší než na samotnou 
foukací harmoniku. ■

Záchranná vysílačka
Firma Telefunkem vyrobila nový druh zcela auto-
matické záchranné vysílačky, určené především pro 
panické situace vznikající při lodních katastrofách. Vy-
sílačka se automaticky zapne, jakmile je sňata z držáku 
na palubě lodi. Lze ji vzít s sebou do záchranného 
člunu nebo hodit do vody. Vysílá pak samočinně na 
mezinárodní frekvenci pro nouzové hlášení v námořní 
plavbě (2182 kHz – 137,4 m) po dobu 72 hodin zvu-
kově modulovanou trvalou čárku s výkonem 1 W. 
Modulační frekvenci lze nařídit v stupních po 100 Hz 
od 400 do 2000 Hz. Přístroj má tvar válce o délce 
50 cm a je vodotěsně umístěn v plastickém obalu. Je 
rovněž vybaven dvojitou ferritovou anténou. Plave-li 
vysílačka na vodě, protože se v panice zapomnělo ji 
vzít do člunu, má dostatečně silné vysílání, aby mohlo 
být zachyceno do vzdálenosti asi 20 námořních mil 
(37 km). Je-li přístroj jen o několik centimetrů zvednut 
(vzat do člunu), jeho dosah se podstatně rozšíří. ■
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▲

Výroba pro letiště
Pro zabezpečení provozu na letištích začínáme u nás 
vyrábět návěstidla. Bude se jednat o asi 20 druhů 
zařízení, která budou muset odpovídat přísným 
mezinárodním předpisům. Na snímku je pracovnice 
v montáži pražském podniku Elektrosignal. ■

Hovor na dálku 26 500 km
Jeden z členů anglické antarktické expedice, která 
se nachází na základně Scott poblíže jižního pólu, 
hovořil telefonicky se svým příbuzným v jedné 
anglické vesnici. Účastníci hovořili přes Nový Zéland 
a Londýn na vzdálenost 26 500 km. ■

Věděli jste, že:
 ●  Miniaturní baterie o rozměrech 6 x 6 x 6 mm, 
která byla předváděna na výstavě radiového 
průmyslu v Londýně, má životnost 36 hodin 
a bude se jí používat do zesilovacích strojků pro 
nedoslýchavé?

 ●  Polský rozhlas zahájil své pravidelné vysílání 
v esperantu? A že v prvních relacích přinášel 
podrobné zprávy o úspěších polského průmyslu, 
zejména strojírenského?
 ●  V Ženevě se konal v roce 1959 III. mezinárodní 
kongres meteorologů, jehož se zúčastnili delegáti 
ze sto států? Předpovědi počasí snad již nyní 
budou opravdu spolehlivé...
 ●  Na Sahaře byly objeveny obrovské zásoby zem-
ního plynu, které se odhadují na 1012 m3? A že 
tímto plynem mají být zásobovány státy západní 
Evropy, včetně Velké Británie? ■

Pomůcka pod telefonem
Praktickou pomůckou je podložka pod telefon 
podle obrázku. Má tvar nízké přihrádky, v níž jsou 
poznámkový blok, pero a seznam telefonních čísel. 
Velikost, tvar a barva se může přizpůsobit telefon-
nímu přístroji. ■

▲

Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 
TechMagazín, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4

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.

9 2 3 8 6
6 4 1

8 9
2 6 3

1 6 7 2 9
8 7 6

1 9
6 9 7

4 5 9 3 8

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 08/2018:

2 4 1 9 3 6 8 7 5

6 7 8 4 1 5 3 2 9

3 9 5 2 8 7 1 6 4

4 2 9 5 6 1 7 8 3

5 8 6 3 7 9 4 1 2

7 1 3 8 2 4 9 5 6

8 5 2 7 9 3 6 4 1

1 3 7 6 4 2 5 9 8

9 6 4 1 5 8 2 3 7

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Růžena Třeštíková, Praha
Anna Valinská, Praha
Gabriela Jelenová, Sloup v Čechách

Vyhrajte vstupenky 
do NTM
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18.–22. 9. Stuttgart, Německo: AMB 
– veletrh kovozpracujícího průmyslu. 
Pořádá/info: Landesmesse Stuttgart, 
tel.: +49 711 18560-0, e-mail: info@
messe-stuttgart.de, www.messe-stutt-
gart.de/amb/en/ 

20.–27. 9. Hannover, Německo: IAA  – 
veletrh užitkových vozidel. Pořádá: Deut-
sche Messe AG Hannover, info: Eva Vác-
lavíková, tel.: 220 510 057, e-mail: info@
hf-czechrepublic.com, www.iaa.de

1.–5. 10. Brno, Výstaviště: MSV 2018 
– 60. mezinárodní strojírenský veletrh, 
IMT – veletrh obráběcích a tvářecích 
strojů, PLASTEX – veletrh plastů, 
pryže a kompozitů, WELDING – ve-
letrh svařovací techniky, FOND-EX 
– slévárenský veletrh, PROFINTECH 
– veletrh technologií pro povrchové 
úpravy. Pořádá/info: Veletrhy Brno, 
a.s., tel: +420 541 151 111, fax: +420 
541 153 070, e-mail: jerlebach@bvv.
cz, www.bvv.cz/msv/

8.–11. 10. Stuttgart, Německo: 
MOTEK – veletrh pro montáž a ma-
nipulační technologie, BONDEXPO 
– veletrh pro průmyslové lepení 
a spojovací technologie, lepidla 
a tmely, stroje, zařízení a příslušenství 
pro průmysl výroby lepidel. Pořádá/
/info: P.E. Schall GmbH, tel.: +49 
(0)702 592 0620, fax: +49 (0)702 592 
0620, e-mail: info@schall-messen.de, 
www.motek-messe.de, www.bond-
expo-messe.de

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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V příštím čísle 
připravujeme:
■  Řezné nástroje a upínací 

systémy

■  Lasery v průmyslové výrobě

■  Tribotechnika – maziva

Dárkový certifikát – soutěžte s námi 
Dárkový certifikát ročního předplatného časopisu TechMagazín je vhodnou 

pozorností k obdarování technicky zaměře-

ných lidí.

Získání certifikátu je velmi jednoduché: 

stačí napsat na e-mail: predplatne@
techmagazin.cz pro koho bude dárkový 

certifikát a po obdržení fakturačních dat 

uhradit cenu za předplatné 300 Kč. 

Redakce zašle obratem Dárkový certifikát 

na Vámi udanou adresu.

Nový předplatitel (ale i stávající) se může 

ihned zapojit do předplatitelské soutěže, ve 

které se nyní losuje o elektrické nářadí japon-

ské značky HITACHI – HIKOKI. Více na str. 5.
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paní/pan  ............................................................................................................................................................
Tímto získává roční předplatné časopisu

které věnuje  ......................................................................................................................................................

Za redakci TechMagazín PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Dárkový certifikát

Zahraniční akce pod hlavičkou CzechTradu

Agentura CzechTrade organizuje české účasti na mezinárodních 
veletrzích, při kterých zahraniční zastoupení nabízí řadu dopro-
vodných služeb pro zvýšení zájmu o české vystavovatele ze strany 
zahraničních obchodních partnerů. Přehled všech akcí najdete na 
www.czechtrade.cz.

3.–7. 12., Moskva, Ruská federace
Zdravookhraneniye 2018 – 
veletrh představuje jedinečnou 
příležitost pro dodavatele zdravot-
nické techniky a farmaceutických 
produktů při vstupu na ruský trh. 
Akce se koná v rámci největší ruské 
události v oblasti zdravotní péče 
Russian Health Care Week. Účast je 
podpořena z projektu NOVUMM KET 
spolufinancovaného z OP PIK a je 
možné na ni čerpat podporu formou 
služby až do výše 90 000 Kč. 
Kontakt: Martina Handrlicová, tel.: 
224 907 519, martina.handrlicova@
czechtrade.cz

13–16. 12. 2018, Istanbul, Turecko
Mining Turkey 2018 – veletrh se 

zaměřuje na těžební a dobývací prů-
mysl v regionu Eurasie. Akce se koná 
každé dva roky a v roce 2016 se jí zú-
častnilo 392 vystavovatelů z 34 zemí. 
Navštívilo je 9400 návštěvníků. Účast 
na veletrhu je podpořena z projektu 
NOVUMM spolufinancovaného z OP 
PIK a je možné na ni čerpat podporu 
až do výše 80 000 Kč. 
Kontakt: Jana Jíchová, tel.: 224 
907 528, jana.jichova@czechtrade.cz.

1.-5. 4. 2019, Hannover, Německo
HANNOVER MESSE 2019 – jde 
o celosvětovou jedničku mezi stro-
jírenskými veletrhy. Prezentují se 
tam světové novinky z průmyslové 
automatizace, IT, energetických a en-
vironmentálních technologií, vývoje 

a výzkumu. Na společném stánku 
s CzechTrade máte jedinečnou pří-
ležitost přímo oslovit přední světové 
firmy z mnoha oblastí průmyslu. 
Firmy splňující podmínky projektu 
NOVUMM mohou čerpat podporu 
na prezentaci. 
Kontakt: Dagmar Matějková, tel.: 
724 340 444, dagmar.matejkova@
czechtrade.cz.

14.-18. 11. 2018, Shenzen, Čína
China Hi-Tech Fair 2018 – výstava 
je nejvýznamnějším technologic-
kým veletrhem v celé Číně. Shen-
zhen je považován za čínské Silicon 
Valley – koncentruje množství hi-
-tech firem. Sídlí tam největší čínské 
technologické firmy, malé a střední 
inovativní firmy, technologické uni-
verzity a rovněž největší start-up 
centrum v Číně. 
Kontakt: Marta Stolařová, tel.: 725 
763 172, marta.stolarova@czech-
trade.cz.
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Cokoliv pro Váš
soustruh 
Více než 1700 dílů 
pro upnutí obrobků a nástrojů.
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1200 různých typů
SCHUNK standardní upínací čelisti

300%
lepší kvalita povrchu
Hydraulický upínač 

schunk.com/equipped-by
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