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Rozhovor Karel Havlíček
Jedním z nejdůležitějších odvětví 
průmyslu je strojírenství.

MSV Brno 2019
Inteligentní řešení pomohou 
k vyšší produktivitě výroby.

Reportáž z Hannoveru
Čeští vystavovatelé hodnotí 
účast na EMO pozitivně.
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MAX. ZATÍŽENÍ (PAYLOAD) 300 kg
MAX. RYCHLOST 4 m/s
MAX. ZRYCHLENÍ 3 m/s2
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NOVÁ GENERACE
POJEZDOVÝCH DRAH HIWIN
PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI 
A ROBOTIZACI

POJEZDOVÉ DRÁHY HIWIN ZVĚTŠUJÍ OPERAČNÍ DOSAH 
PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ A ROZŠIŘUJÍ TAK MOŽNOSTI 
JEJICH POUŽITÍ
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 EDITORIAL

„ZABIJ BOBRA, 
ZACHRÁNÍŠ STROM!“ UPDATE
Tak na ně taky došlo! Po dieselech, letadlech a jaderných 
elektrárnách je tu další veřejný nepřítel – krávy. 

techmagazin.cz l 3

Když jsem si kdysi dělal legraci, že místo tažení proti 
spalovacím motorům (které nesou zodpovědnost 
jen za asi desetinu CO2) by se měli zachránci 

planety (resp. jejího bezemisního ovzduší) zaměřit na 
skutečné škůdce – kravičky a ovečky, které vyměšují me-
tan, kategorizovaný jako tzv. skleníkový plyn, nemyslel 
jsem ani ve snu, že se něčeho takového jednou opravdu 
dočkám. A je to tady. Co zakážeme příště? 

A co ty miliardy let evoluce, které nás dostaly až tam, 
kde jsme nyní? Jasně, lidstvo je sice pěkná svině, a nej-
horší predátor jakého kdy Země nosila, ale jako býložravci 
bychom se krčili nejspíše ještě teď v jeskyních před jinými 
predátory a nazdar hodiny. Namísto toho, abychom ovládli 
planetu (tedy ne že by jí to zrovna svědčilo, ale stále je tu 
ještě šance, že s ní dokážeme nějak rozumnou cestou nalo-
žit), vymýšlíme „bejkárny“, jakých jsme svědky nyní – někdy 
doslova a do písmene.

Nemám na mysli nápad na vyšší zdanění masa v zájmu 
ochrany klimatu, se kterým koketují Němci, to je koneckon-
ců ryze ekonomický problém. Zdanit se dá cokoli, na čem 
a) buď chcete vytřískat peníze do státní kasy, či b) zne-
chutit lidem, aby to kvůli vyšší ceně přestali kupovat. Což 
ovšem nefunguje tak univerzálně, bohatší nebo gurmánštěji 
zaměření jedinci na to peníze obětují a oblíbeného steaku 
se prostě nevzdají. Účinnějším řešením je proto co? Zákaz. 
Zařazení dané komodity na listinu prokletých, nežádou-
cích, chorobotvorných (WHO označila červené maso za 
karcinogenní už v roce 2015), či cokoli podobného, čím se 
dá zdůvodnit „logika“ příslušného opatření. A právě s tím 
přišli zastupitelé za dánskou „zelenou“ stranou Alternativa – 
navrhují z jídelníčků kodaňských škol vyřadit červené maso, 
které má velký dopad na klima, což by podle nich pomohlo 
snížit škodlivé emise. 

Do klatby na seznam „carni prohibiti“ se dostalo jehněčí 
a hovězí. Určitou logiku to samozřejmě má, byť poněkud 

zvrácenou. Krávy a ovce produkují metan a živočišná 
výroba je obecně náročná na jiné zdroje (krmivo) a na vodu, 
jíž začíná být nedostatek (vše podloženo hezkými statistika-
mi OSN), ale dobytečkové sami o sobě za náš ekologický 
prů-ehm-švih nemohou. Tím hlavním je jejich zprůmyslnění 
a masovost (tedy ve smyslu množstevním), jež ve spojení 
s globalizací zásobování stvořily to, z čehož nyní sklízíme, 
co jsme zaseli. Méně krav také znamená méně přírodního 
hnojiva, které nahradíme čím? Ekologickou chemií? To 
možná novodobí „soudruzi z NDR“ trochu nedomysleli, až 
se historie jednou zeptá, kde udělali chybu. 

Se strategií, kdy by mělo dojít k omezení o 25 % před 
rokem 2025, prý souhlasí všechny strany, kromě té, která 
nese název Dánská lidová (má naštěstí dost silnou pozici). 
Je paradoxní, že v zemi hrdých Vikingů zůstali dnes podle 
všeho při zdravém rozumu hlavně stoupenci strany nesoucí 
vlastně název již zaniklé partaje, kterou založili za války 
dánští fašisté (byť ke své jmenovkyni se dnešní Dansk 
Folkeparti pochopitelně nehlásí).

Ale nejen Dánové přicházejí s takovýmito úžasnými 
inovacemi – ve „staré dobré Anglii“, tedy spíše v tom, co 
z ní zbylo, např. běží kampaň vyzývající editory slovníků 
Oxford Thesaurus of English a Oxford Dictionary of Eng-
lish, aby odstranili nepřijatelné defi nice slova žena. Tedy 
sexistická slova, která strážci blaha považují za diskrimi-
nační, a doplnili je jinými, vhodnějšími pro dnešní dobu. 
A samozřejmě neopomenuli zahrnout zástupce menšin, 
např. transgendery. U nás se – zatím – objevují jen pokusy 
odstranit u ženských příjmení koncovku -ová, ale co když si 
někdo vzpomene, že celá čeština, protože rozlišuje ženský 
a mužský (a k tomu ještě navíc, jaká hrůza!) i střední rod, 
je vlastně už z principu sexistická a diskriminační, a měla 
by být tudíž od základu zprzněna podle nějakých nových 
pravidel, lépe refl ektujících momentálně módní trendy? 

Ve Francii prosazuje správce veřejné dopravy Île-de-
-France Mobilités, v regionu zahrnujícím Paříž, „právo na 
elektrickou mobilitu“ (k němuž chce dopomoci 500euro-
vým příspěvkem na elektrokolo), jiní se zase ohánějí svým 

„nezadatelným právem“ na X dalších věcí. Panebože, kdy už 
se normální lidé (a případně i já) dočkají práva být ušetření 
podobných obskurních debilit, jakých jsme nyní houfně 
svědky? Doufám, že ještě stihnu poslat iniciátory těchto 
iniciativ někam, co tak přesně a libozvučně označuje jedno 
z typicky českých slov (byť již rovněž zařazených na se-
znam naštěstí jen mírnějších vulgarit), dříve, než je novodobí 
Koniášové defi nitivně vyškrtnou... 

Josef Vališka, šéfredaktor
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PACKAGING LIVE 
Tradiční doprovodný 
program MSV Packaging 
Live přichází letos do 
pavilonu A2 v inovované 
podobě.

PROFIL 
Expertní činnost je díky týmu 
vysoce kvalifi kovaných lidí 
jednou ze silných stránek 
společnosti Dekra.

ROZHOVOR 
Strojírenství je jedním 
z nejdůležitějších odvětví, 
které zasahuje průmysl 
ať už přímo, či nepřímo 
napříč celým jeho 
spektrem.

REPORTÁŽ
Po šestidenním výstavním 
maratonu skončil 
mezinárodní veletrh 
kovoobrábění EMO 
Hannover 2019.

TÉMA
Součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu bude 
i speciální expozice s názvem Digitální továrna 2.0.
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Předmět, jehož náplň se bude utvářet 
během následujících dvou let, má v žá-
cích vzbudit zájem o technické obory, 
a seznámit je s moderními informačními 
a digitálními technologiemi. Učí se v něm 
např. o 3D tisku, základy robotiky apod. 
Studie vydaná Národním ústavem pro 
vzdělávání zmiňuje „počítačem ovládaná 
zařízení na zpracování materiálů (CNC), 
3D tiskárny a laserové technologie“. 
Pokud poznatky z tříletého testovacího 
režimu přinesou očekávané výsledky, 
měla by se od září 2022 Technika rozšířit 
na všechny školy a vyučovat na druhém 
stupni jednu hodinu týdně.

Společnost Alza vyhlásila zápůjční 
program pro školy. Je zaměřený na 
výuku 3D tisku a akreditovaným školám 
nabízí tříměsíční bezplatné zapůjče-
ní tiskárny Creality ENDER 3, kterou 
mohou po uplynutí tříměsíční lhůty buď 
vrátit, nebo si ji odkoupit. 

techmagazin.cz l 5
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ŠKOLY A INSTITUCE

ŠKOLY ZKOUŠEJÍ  
NOVÝ PŘEDMĚT: TECHNIKU 
V letošním školním roce odstartoval na  
25 českých školách pilotní projekt nového 
učebního předmětu nazvaného Technika. 

DO PERSPEKTIVNÍHO OBORU 
SE MOHOU ZAPOJIT I ČEŠI
Systém protipožární ochrany je dnes  
v Kolumbii velmi perspektivním oborem 
díky normě, která nařizuje zajistit  
v budovách protipožární zařízení.  

Celý systém požární bezpečnosti v Kolumbii 
je oceněný v přepočtu na zhruba 300 mld. 
korun. V sektoru působí 180 firem, z nichž 
169 je kolumbijských. Více než polovina jich 
sídlí v Bogotě, 13 % v Medellínu, 5 % v Cali 
a ty zbylé jsou po celé zemi. Díky rostoucímu 
zájmu o ochranu zdraví obyvatel a o ochranu 
kulturního dědictví se jeví budoucí potenciál 
odvětví velmi slibně. Například firmy zabý-
vající se sprinklerovým hasicím zařízením 
zdvojnásobily za posledních 5 let svůj podíl 
na trhu. 

Kolumbijský protipožární trh nabízí možnosti 
i pro české firmy. Země se snaží o udržitelný 
rozvoj a inovace, má kvalifikovanou pracovní 
sílu a kompetitivní právní systém. V Bogotě se 
každoročně koná Mezinárodní bezpečnostní 
veletrh Efficiency+Security+Safety (E+S+S La 
Feria Internacional de Seguridad), který je 
nejvýznamnější obchodní platformou svého 
druhu v celé Latinské Americe. Představuje 
příležitost, jak propojit nabídku s poptávkou 
ve čtyřech oblastech: podpora a optimalizace, 
integrace automatizovaných systémů, preven-
ce nehod včetně ochrany pracovníků a pasivní 
i aktivní protipožární ochrana. 

Otevření českého stánku na letošním ročníku 
veletrhu potvrdilo zájem o tuzemské výrobky 
a technologie z oboru. Veletrh navštívilo přes 
13 tisíc návštěvníků, kteří se mohli potkat se 
zástupci celkem 400 vystavujících firem. Příští 
mezinárodní veletrh bezpečnosti se bude 
konat 19.–21. srpna 2020 a kancelář agentury 
CzechTrade v Bogotě plánuje opět uspořádat 
společnou českou účast.

Pro úspěch na kolumbijském trhu je potřeba 
být velmi aktivní. Budoucí obchodní partnery 
(ideálně distributory) osobně navštivte, pre-
zentujte jim výhody spolupráce a také udržujte 
pravidelný, nejlépe telefonický, kontakt. Daleko 
více než v evropských zemích je potřeba 
dbát na osobní setkávání. Neopomeňte si 
ale prověřit serióznost kolumbijské firmy, zda 
opravdu vykazuje deklarované hospodářské 
výsledky a také jestli je kapitálově dostatečně 
silná. CzechTrade vám může být nápomocný 
v počátcích s průzkumem trhu, s vyhledáním 
partnerů a ověřením jejich bonity nebo např. 
se zajištěním jednání a organizací vaší cesty za 
úspěchem v Kolumbii. 

www.czechtrade.cz

8. října, Brno: Doing business – 
Velká Británie a Francie
Jaká je aktuální situace ve Velké 
Británii a Francii a s jakými perspek-
tivními obory prorazit na tamních  
trzích? Naši kolegové ze zahranič-
ních kanceláří CzechTrade vám pro-
zradí praktické tipy pro obchodování 
nebo jak najít obchodní partnery. 
Důležitým tématem bude také brexit.
Cena: Zdarma

8. října, Brno: Kazachstán,  
Ukrajina a Ázerbájdžán – slibné 
trhy pro český export
Na tomto semináři se dozvíte 
základní ekonomické údaje daných 
zemí, doporučené kroky při vstupu 
na jejich trhy a jak se tam prosadit, 
oborové příležitosti, očekávání a ri-
zika. Prostor bude i na individuální 
konzultace exportních možností.
Cena: Zdarma

16. října, Praha: Příležitosti pro 
české nanotechnologie v Chile 
Zaměřeno na aktuální situaci 
v nanotechnologickém průmyslu 
v Chile, představení společnosti 
Nanotec Chile a přidružených firem, 

modely možné spolupráce této firmy 
s českými výrobci právě v oblasti na-
notechnologií a individuální konzul-
tace v oblasti výzkumu a distribuce 
hotových výrobků.
Cena: Zdarma

17. října, Praha: Chyby, kterých  
se dopouštíte v zahraničním  
obchodě, a jak to změnit
Seminář provede účastníky prak-
tickým zhodnocením trhu, vnitř-
ním nastavením firmy na export, 
nezbytnými kontrolními mechanismy 
až po příklady obchodních praktik na 
vybraných trzích.
Cena: 1000 Kč bez DPH

22. října, Praha: Rétorika  
a sebeprezentace v praxi
Cílem semináře je probudit v každém 
jednotlivci vlastní potenciál k roz-
voji osobní sebeprezentace, jejíž 
nedílnou součástí je i rétorika, která 
o člověku dotváří celkový dojem. 
Seminář je určený všem, kteří chtějí 
zdokonalit svůj projev, celkové vy-
stupování a zároveň působit na své 
okolí co nejpřirozeněji.
Cena: 1200 Kč bez DPH

Podrobné informace o seminářích a konferencích naleznete na: 
www.exportnivzdelavani.cz nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

NEJBLIŽŠÍ AKCE EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
CZECHTRADE
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ZKAPALNĚNÝ PLYN Z RUSKA  
DOSTAL ZELENOU

INTELIGENTNÍ 
PŘÍSTAVY S 5G

Ericsson se spojil s klíčovými hráči na 
poli námořní dopravy s cílem rozvinout 
koncept chytrých 5G přístavů. Ve spo-
lupráci s čínským mobilním operátorem 
China Unicom vyvíjejí takový systém 
v čínském Port of Qingdao. 

Přístav Qingdao, jímž každoročně projde 
19,3 mil. kontejnerů, patří mezi deset nej-
rušnějších na světě. Už v roce 2017 se stal 
prvním plně automatizovaným přístavem 
v Asii. Přístavy představují důležité prostory 
pro využití a rozvoj 5G. Jde o integrovanou 
platformu, kde spolupracují lidé a stroje 
a působí velké množství různých institucí, 
jako jsou policisté, celníci, dopravní orgány 
a další, kterým mohou sítě 5G zajistit 
inteligentnější, bezpečnější a efektivnější 
pracovní prostředí a sdílení údajů. 

Účastníci projektu Arctic LNG-2 na 
zkapalněný zemní plyn (LNG) podepsali 
smlouvu o investici za 21 mld. USD  
(492 mld. Kč), zahájen má být v roce 2023.

Cílem projektu je uspokojit očekávané  
zdvojnásobení poptávky po LNG v příštích  
15 letech a pomoci dosáhnout Rusku zvýše-
ní podílu na globálním trhu s LNG na 20 %. 
Na projektu, jehož hlavním investorem je 
ruská firma Novatek, se podílejí i francouz-
ský Total, čínské firmy National Petroleum  
a CNNOC, a konsorcium Japan Arctic LNG. 

Projekt s kapacitou téměř 20 mil. tun zka-
palněného zemního plynu zahrnuje výstavbu 
tří zařízení na zkapalnění a čištění zemního 
plynu, každý s kapacitou 6,6 mil. tun LNG  

a nejméně 1,6 mil. tun plynového konden-
zátu ročně. Dodávky prvního plynu by měly 
začít do roku 2023, druhé zařízení má být  
v provozu do roku 2024 a třetí do roku 
2026. Společnost Total uvedla, že zkapalně-
ný zemní plyn z tohoto projektu bude na trh 
dodávat i flotila ledoborců upravených pro 
přepravu LNG. Pro náklady určené do Asie 
nebo do Evropy budou moci využít kratší 
trasu Severním mořem a rovněž překladiště 
na Kamčatce a poblíž Murmansku. Zhruba 
80 % LNG je plánováno na vývoz do Asie. 
Na poptávku z Asie, kterou nyní táhne 
hlavně plán velkých ekonomik využívat kvůli 
znečištěnému ovzduší ekologičtější palivo, 
se zaměřují také USA, Kanada a Mosambik, 
které už oznámily rozsáhlé investice do 
LNG projektů. 

NOVINKY DOMOV A SVĚT

Terénní testování, které zahrnovalo 
přenos dat z desítek kamer a kontrolní 
data pro programovatelný logický ovladač 
(PLC), potvrdilo proveditelnost a poten-
ciál 5G pro rozvoj chytrých přístavů, kde 
operace vyžadují kontrolní signály na 
úrovni milisekundové latence a stabilní 
vzdálenou kontrolu dat v reálném čase. 
Jedním z klíčových zjištění, které vyplynulo 
z terénního ověření technologického řešení 
je, že využitím automatizace pomocí 5G sítí 
lze ušetřit až 70 % nákladů na pracovní sílu 
a mzdy. 

ŠKODA ZAHÁJILA  
VÝROBU BATERIÍ
S rostoucím zájmem o elektromobily 
přichází i potřeba kvalitních 
a výkonných trakčních baterií. 

Škoda Auto oznámila, že nedávno od-
startovala vlastní sériovou výrobu baterií 
a hledá nové vývojáře, kteří by společnosti 
pomohli překonat současné technologické 
a kapacitní limity. „Náš koncept Vision E 
je naplánován na rok 2020, a počítá 
s dojezdem až 500 km na jedno nabití. To 
je více než 60% nárůst oproti dnešnímu 
standardu. Už letos ale začneme vyrábět 
vlastní PHEV baterie a naším úkolem je 
vyvinout baterie nejen pro samotnou znač-
ku Škoda, ale rovněž pro všechna auta 
z koncernu Volkswagen,“ informuje Škoda 
Auto na svém webu. 

IONITY MÁ DALŠÍHO  
ČLENA: PŘIDALA SE KIA
Elektrifikace dopravy získala další 
významný impulz. Automobilka Kia 
oznámila investici do joint venture 
IONITY, který v roce 2017 založily 
automobilky BMW, Daimler, Ford 
a Porsche ze skupiny VW.

Cílem automobilky je urychlit budování 
sítě pro vysokovýkonné dobíjení elektro-
mobilů, a v rámci své skupiny získá  
v IONITY stejný podíl jako zakládající 
partneři. Technologie IONITY disponu-
je nabíjecím výkonem až 350 kW, díky 
univerzálnímu standardu dobíjení CCS 
(Combined Charging System) je zaruče-
na nejširší možná kompatibilita napříč 
elektromobily. Už příští rok by měla síť 
rychlonabíjecích stanic IONITY čítat na 
400 dobíječek a v plánu je dosáhnout 
v průměru nejméně jedné vysokovýkonné 
rychlodobíjecí stanice na každých 120 km 
podél všech klíčových evropských dálnic. 

Od roku 2021 tak budou elektro-
mobily Kia vybaveny 800V technologií 
nabíjení, aby mohly využívat maximální 
nabíjecí výkon 350 kW v síti stanic 
IONITY a také zařízení HPC, která pod-
porují digitální platby, výrazně zkracují 
dobu nabíjení a usnadňují cestování na 
dlouhé vzdálenosti. 

Čínský Port of 
Qingdao bude první 
chytrý 5G přístav
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VÝROBA VAGONŮ V LOUNECH 
POKRAČUJE UŽ V RÁMCI CSG

Výrobce brzdových systémů pro 
kolejová vozidla, firma Dako-CZ, jejímž 
většinovým vlastníkem je Czechoslovak 
Group, zahajuje výrobu vagonů 
v lounském areálu vagonky zkrachovalé 
firmy Heavy Machinery Services.

Donedávna vyráběla a opravovala 
vagony v areálu firma Legios Loco, který 
si pronajala od insolvenční správkyně. 
Dako nyní nabízí práci i zaměstnancům 
zkrachovalého podniku. Ještě letos chce 
získat stovku zaměstnanců do výroby. 
Dělníci během srpna dokončili opravy 
téměř 40 vagonů, které firma předala 
zákazníkům, na opravách nyní pracuje 
téměř 70 lidí. Poptávka po opravách, 
revizích a modernizacích vagonů je podle 
firmy vysoká. „V září jsme zahájili výrobu 
podvozků a startujeme výrobu kontejne-
rových vozů. Do konce roku máme plán 
mít vyrobeno a rozpracováno více než 
100 vozů, a to pro zákazníky z Německa, 
Francie, Itálie a Švýcarska,“ uvedl ředitel 

odštěpného závodu Dako-CZ v Lounech 
Vojtěch Vágner. 

S postupem firmy Dako-CZ nesouhlasí 
společnost Legios Loco, které byl insol-
venční správkyní zajištěn majetek. Neměla 
možnost dostat se do areálu, a označila 
akci za násilnou a dlouho plánované pře-
vzetí firmy v rámci nekalého konkurenčního 
boje. Výrobce vagónů HMS je v úpadku od 
února 2014, věřitelům dluží přes 3,3 mld. Kč. 
Krajský soud v Českých Budějovicích, 
který insolvenci řeší, na konci června znovu 
zamítl návrh na reorganizaci firmy a poslal ji 
do konkurzu. 

V září začaly Rakouské spolkové dráhy 
(ÖBB) testovat nový prototyp hybridních 
vlaků. Do ostrého provozu nasadily 
třívozovou elektrickou jednotku, která je 
schopná jet i mimo elektrizované úseky.

Na elektrifikovaných tratích je elektřina 
dodávána tradičně z troleje. Je používána 
nejen pro pohon elektromotorů, ale i k na-
bíjení akumulátorů. Na jedno dobití baterií 
by měl vlak dojet 80 km. Při jízdě na elek-
trizované trati jednotky jezdí 140 km/h,  
na úsecích bez trolejí pojedou maximálně  
20 km/h. Systém baterií o kapacitě  
500 kWh umístěný na střeše vlaku používá 
technologii založenou na lithio-titanových 
bateriích (LTO). Ty umožňují rychlé dobíjení 
během provozu pod trolejemi. Rakouský 

dopravce plánuje otestovat i vlaky na 
vodík. 

Do bateriových vlaků investují i Německé 
dráhy (Deutsche Bahn), které již od loňska 
provozují první vlakové soupravy poháněné 
vodíkovým palivovým článkem vyrábějí-
cím elektřinu, jejíž přebytek se ukládá do 
lithiových baterií přímo ve vlaku. Souprava 
dokáže jet rychlostí 140 km/h a přepravit až 
300 pasažérů, do roku 2021 jich Německo 
plánuje pořídit dalších čtrnáct. Plnění pro-
bíhá v mobilní vodíkové stanici a vlak vydrží 
na plnou nádrž urazit až 1000 km, což je 
podobné jako u dieselových vlaků.

Francie plánuje vypravit na trať první 
bezemisní vlak v roce 2022 a o podobné 
alternativě bezemisních vlaků uvažují i další 
země, např. Velká Británie, Nizozemsko, 
Dánsko, Norsko, Itálie či Kanada. 
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ENERGO SUMMIT –  
VRCHOLNÁ UDÁLOST  
ENERGETICKÉHO SEKTORU
Na pražském výstavišti PVA EXPO 
PRAHA se 15. listopadu 2019 
uskuteční již 5. ročník mezinárodní 
události energetického sektoru – 
ENERGO SUMMIT, doprovodná akce 
veletrhu e-SALON. 

Program ENERGO SUMMITU se bude 
věnovat nejzásadnějším tématům 
současného světa české a evropské 
energetiky, zejména obnovitelným zdro-
jům energie a Smart Energy. V úvodním 
bloku summitu promluví Josef Havel za 
Úřad vlády ČR, Pavel Zámyslický z Mi-
nisterstva životního prostředí a Bohuslav 
Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR 
do roku 2030 se bude věnovat hned 
v úvodu prvního bloku Zuzana Krejčiří-
ková ze Skupiny ČEZ. Následovat bude 
Anton Uhnák z Česko-korejského výboru 
s tématem Obnovitelných zdrojů energie 
v Koreji. Dále promluví Bohuslav Čížek 
na téma „Energetika moderní doby – 
vývoj a výzvy“. Celý blok pak uzavře 
Tomáš Černý z advokátní kanceláře 
Černý Legal s Praktickou komparací 
arbitrážního a soudního řízení.

Druhý blok s tématem Smart Energy 
zahájí Jakub Kabourek ze Skupiny ČEZ 
s přednáškou „Potenciál energeticky 
úsporných řešení v praxi“. Zástupce Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, Vladimír 
Sochor, se bude ve své přednášce vě-
novat aktuální situaci v oblasti snižování 
spotřeby energie. Jiří Holoubek z Elek-
trotechnické asociace ČR promluví na 
téma „Umělá inteligence v průmyslových 
podnicích pro řízení spotřeby energie“.

ENERGO SUMMIT proběhne v Kon-
gresovém sále ve vstupní hale II od 9.30 
hodin. Je koncipován jako platforma 
pro odbornou diskuzi k otázkám dalšího 
rozvoje energetiky v ČR i EU. 

Vstupné je pro top management 
průmyslových firem, státní správu 
a vysoké školy zdarma. Registrovat se 
můžete již nyní. Vzhledem k omezenému 
počtu doporučuje organizátor si rezer-
vovat místo včas. Více informací lze najít 
na: www.energosummit.cz. 

RAKOUSKÉ DRÁHY TESTUJÍ  
BATERIOVÝ VLAK
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vznikla páteřní síť Národních excelentních 
center, zaměřených na vybrané klíčové 
úlohy, financované částečně institucionál-
ně, převážně však z prostředků průmyslu. 
Vytvoří se tak podmínky pro to, aby i malé 
či střední firmy měly možnost využívat 
výsledků výzkumu bez nutnosti financovat 
investičně nákladný výzkum. Síť těchto 
excelentních center dobře poslouží i velkým 
globálním firmám a jejich výzkumně-vývo-
jovým jednotkám v ČR. Výsledky výzkumu 
jsou pak dále stěžejní pro přizpůsobování 
obsahu vzdělávání v technických i ostatních 
oborech potřebám zaměstnavatelů.

 ČR je do značné míry – možná až 
fatálně – závislá na automobilovém 
průmyslu, kterému se sice u nás daří, 
ale takováto dominující průmyslová 
monokultura má i svá rizika. Počítá s tím 
i výhled do budoucna?
V ČR má automobilový průmysl silné 
postavení, který v případě zhoršujících 

se podmínek na trhu pochopitelně může 
naši ekonomiku do jisté míry zpomalit. Na 
druhou stranu je však nutno také říci, že 
tento sektor je tahounem našeho průmys-
lu. Je potřeba vnímat skutečnost, že jsme 
historicky velice průmyslově orientovaná 
ekonomika a díky tomu jsme atraktivní zemí 
nejen pro vyspělé automobilové značky. ČR 
je schopna v rámci celého automobilového 
ekosystému firem poskytovat prvotřídní 
výrobky. To nám umožňuje zachovat si 
stále silnou průmyslovou produkci a silnou 
motivaci po technicky kvalifikované síly. 
Jsme si vědomi významného postavení 
automobilového sektoru v rámci výrobních 
kapacit, proto stále usilujeme o podporu 
tohoto segmentu ve výzkumných a vývojo-
vých aktivitách, což nám v budoucnu umožní 
posunout se v globálních hodnotových 
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 Strojírenství bylo tradičním těžištěm 
českého průmyslu, platí to stále?
Ano, stále to platí. Průmysl se v ČR podílí 
více jak 30 % na celkové tvorbě hrubé 
přidané hodnoty – HPH, což je s HDP jeden 
z nejsledovanějších makroekonomických 
ukazatelů. V tomto ohledu se tak řadíme 
ke špičce v EU. Klíčovým prvkem pro tak 
vysoký podíl průmyslu v české ekonomice 
je bezesporu strojírenství, které zaujímá 
výsostné postavení. Strojírenství je jedním 
z tradičních a nejdůležitějších odvětví, které 
zasahuje průmysl ať už přímo, či nepřímo 
napříč celým jeho spektrem včetně těžební-
ho průmyslu a energetiky.

V současné době díky progresivnímu vý-
voji v oblasti kybernetiky a masivnímu rozvoji 
informačních a komunikačních technologií je 
naprosto nezbytné připravovat se na trans-
formaci průmyslu, který vstupuje do nové 
éry produkční výroby. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu velice pečlivě sleduje tento pro-
bíhající trend a je si vědomo toho, jak široký 
dopad bude mít nástup nových technologii 
jako jsou cloud computing, IIoT, prvky umělé 
inteligence, autonomní roboty, aditivní výro-
ba apod., na průmyslovou základnu v ČR. 
Proto dlouhodobě usilujeme a podporujeme 
investice do modernizace českého průmys-
lu, ať už formou investičních pobídek, nebo 
z operačních programů EU.

 Už řadu let se hovoří o tom, že pro 
další rozvoj české ekonomiky je důležité 
sázet spíše než na montovny na hi-tech 
provozy, a vytvářet podmínky pro jejich 
přilákání k nám. Daří se ale tento záměr 
také realizovat v praxi?
Dovolím si tvrdit, že se nám to začíná 
postupně dařit. Budu-li konkrétní, tak od 
6. 9. 2019 vešla v účinnost novela zákona 
o investičních pobídkách, podle které bu-
dou podporovány pouze projekty s vysokou 
přidanou hodnotou, orientované na výzkum 
a vývoj. Všechny žádosti o investiční pobíd-
ky bude také nově schvalovat vláda České 
republiky. Novelou tak reagujeme na dosa-
vadní vývoj České republiky, který naprosto 
jasně ukázal, že budoucí strategii ČR nelze 
zakládat na cenové (nákladové) konkurenč-
ní schopnosti – na nízkých mzdách, nízké 
míře pracovněprávní a sociální ochrany, 

ROZHOVOR KAREL HAVLÍČEK

na nízkém kurzu koruny apod. Velmi levná 
pracovní síla dlouhodobě formuje struktu-
ru ekonomiky ve směru posilování výrob 
založených na levné práci. Do budoucna ale 
již tuto skutečnost nelze tolerovat. Moderni-
zace průmyslové základny je nezbytná, naší 
prioritou je však především v co největší 
míře podporovat výzkumné a inovativní pro-
středí, což je klíč k naší budoucí prosperitě.

 Podstatnou součástí hi-tech sektoru je 
výzkum a vývoj, to ovšem předpokládá 
též investovat do vědy, univerzit 
apod., a vytvořit potřebné podmínky 
i infrastrukturu. Jak vypadá situace 
v této oblasti?
Podíl celkových výdajů na výzkum, vývoj 
a inovace za rok 2018 činí v ČR 1,79 % 
HDP, z toho podnikatelské zdroje jsou zhru-
ba ve výši 60 %, vládní a evropské zdroje 
40 %. V absolutním vyjádření tedy celkově 
více než 90 mld. Kč. Postupně chceme po-
sílit financování výzkumu a vývoje do roku 

2020 na 2 %, v roce 2025 na 2,5 % a v roce 
2030 bychom se rádi dostali až na 3,0 % 
HDP. To znamená každý rok růst o 0,1 %, 
přičemž z toho předpokládáme nárůst na  
1 % z veřejných zdrojů, z podnikatelských 
zdrojů pak na 1,5 % v roce 2025 a na  
2 % v roce 2030. 

Současnou výzvou v oblasti výzkumu 
a vývoje je především zvýšení podílu v praxi 
uplatnitelných výsledků a zajištění dosta-
tečné provázanosti výzkumných kapacit 
veřejného i soukromého sektoru. Důležitým 
úkolem je soustředit financování na klíčové 
oblasti, tedy tam, kde má Česká repub-
lika silnou pozici, například v oblastech 
materiálových věd, robotiky, chemického 
inženýrství, laserové technologie, nanotech-
nologie apod. Výzkumný prostor je třeba 
zásadním způsobem rekonstruovat tak, aby 

KLÍČ K NAŠÍ PROSPERITĚ  
JSOU INOVACE
MSV Brno je tradičně impulzem k zamyšlení nad stavem  
a perspektivami českého průmyslu. Jak vidí aktuální situaci  
v českém strojírenství ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček?

Rekonstrukcí výzkumného prostoru se vytvoří 
podmínky, aby i malé a střední firmy měly 
možnost využívat výsledků výzkumu bez nutnosti 
financovat investičně nákladný výzkum.
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řetězcích s vyšší přidanou hodnotou. Jedním 
z příkladů je třeba výstavba vývojového  
centra BMW Group Future Mobility Develop- 
ment, které se stane centrem pro testování 
vozidel celé skupiny BMW.     

 V současné době ožívá v Česku také 
jeden z dalších sektorů, jimž se kdysi 
u nás dařilo: Letecký průmysl, dnes navíc 
obohacený o kosmické projekty, které 
s ním často souvisí. Má ČR šanci vrátit 
se opět na výsluní a uplatnit se i v tomto 
segmentu?
Nepochybně. Dlouhá tradice tuzemského 
leteckého průmyslu řadí naši zemi mezi sil-
né hráče v celosvětovém měřítku. Patříme 
mezi světové velmoci ve výrobě leteckých 
motorů či ultralightů. Například v kategorii 
ultralightů LSA/GA máme v současnosti 
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elektroletadlo s nejdelší výdrží na světě. 
Pro velké firmy v tomto odvětví je zdejší 
průmysl atraktivní díky schopnosti vyvíjet 
konstrukční díly a integrovat je do různých 
typů letadel, jejich motorů a systémů. 
Domácí firmy dodávají komponenty pro 
světovou špičku, tedy pro firmy, jako je 
Boeing, Airbus, Bombardier či Embraer. 
Česká republika se zároveň řadí mezi 
několik málo zemí na světě, které jsou 
schopné kompletně zkonstruovat letadlo 
„in house“. Jediné, co neděláme doma, 
jsou kvalitní letecké materiály, protože 
materiálová základna v Česku v minulosti 
zanikla a také v oblasti digitálních systé-
mů, ať už řídicích nebo informačních, kde 
nejsme úplně soběstační.

Silná strojírenská základna, vynikající 
výzkumně-vývojové kapacity, kvalifikova-

ná pracovní síla, podpora ze strany státu, 
skvělá reputace výrobků a jejich vysoká 
spolehlivost posiluje konkurenceschopnost 
země na světových trzích a umožňuje další 
rozvoj tradičně vysoce kvalitních leteckých 
a kosmických technologií. Česko je aktiv-
ním členem Evropské kosmické agentury 
(ESA) a Praha je zároveň sídlem vedení 
Agentury pro Evropský globální navigační 
systém Galileo. Také usilujeme o to, aby 
se Česká republika co nejvíce podílela na 
vývoji i výrobě rakety Ariane 6, což je pro-
jekt Evropské unie. Raketa by měla vynášet 
právě satelity pro systém Galileo. České 
firmy již nyní dodávají např. unikátní zrcadla 
na teleskopy a další komponenty pro evrop-
skou vesmírnou agenturu ESA.

 Petr Kostolník

„Strojírenství je jedním  
z nejdůležitějších odvětví, 
které zasahuje průmysl  
ať už přímo, či nepřímo 
napříč celým jeho 
spektrem,“ říká ministr 
průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček.
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Spolu s paralelně probíhající výstavou 
SEMICON Europa představuje veletrh 
productronica největší mikroelek-

tronickou show v Evropě s inovativními 
řešeními a produkty v rámci celé škály této 
branže. Mnichov se tak na týden stane hot-
spotem pro průmysl plošných spojů a EMS.

Srdce výroby elektroniky
Plošný spoj, který patří k nejvýznamnějším 
objevům minulého století, tvoří základ téměř 
všech elektronických zařízení. Elektronika 
se stala nepostradatelnou součástí našeho 
života a pro elektroprůmysl to znamená 
konstantně narůstající obrat.

Bez polovodičů se už dávno nic nepohne 
a mikročipy jsou nejdůležitější technologií 
moderního světa a klíčovými komponenty 
všech elektrických systémů. Polovodiče 
jsou všudypřítomné a jejich počet od roku 
1978 celosvětově roste – s průměrnou roční 
mírou nárůstu o 8,9 %. Loni experti poprvé 
napočítali více než 1 bilion integrovaných 
obvodů, senzorů a také optických a šetr-
ných komponentů. Základním předpokla-
dem jsou špičkové technologie masově 
nasazené pro výrobu elektroniky.   

Důraz na praktické zkušenosti
Jednou z nejdůležitějších výstavních oblastí 
veletrhu productronica bude PCB & EMS 
Cluster. Návštěvníci uvidí nasazení robotů 

a manipulátorů při výrobě a osazování 
plošných spojů živě v mnoha výstav-
ních expozicích. Premiéru bude mít letos 
v samostatném pavilonu i speciální show 
inteligentní údržby Smart Maintenance. 
Mnoho procesů údržby si žádá specifická 
řešení a aplikace, proto na Demo parku 
bude představen rostoucí význam údrž-
by prostřednictvím digitalizace výrobních 
procesů s nabídkou přehledů současných 
i budoucích aplikací, řešení a produktů pro 
efektivní údržbu. Mezi klíčová témata patří 
Predictive Maintenance, Condition Moni-
toring, Mobile Maintenance a Augmented 
Reality. Demo park ukáže „naživo“ scénáře 
reálných problémů a inovativní řešení pro 

každodenní výrobní podmínky a návštěvníci 
si budou moci sami vyzkoušet různé mož-
nosti a využít cílených konzultací specific-
kých případů. V sekci Meet the Experts 
se budou odborníci orientovat na příklady 
aplikací z praxe a s účastníky se podělí 
interaktivní formou o své cenné know-how. 
Návštěvníci tak budou mít unikátní možnost 
konzultovat se špičkovými experty konkrét-
ní postupy a poučit se ze zkušeností jiných 
uživatelů. Prostřednictvím obsahového 
propojení s komentovanými prohlídkami 
a workshopy tak získají ucelenou kombinaci 
informací, příkladů z praxe a znaleckého 
posouzení.

Stačí jedna vstupenka
Díky úzké integraci obou veletrhů se po 
úspěšné premiéře v roce 2017 bude letos 
opět v Mnichově prezentovat vše, co je 
elektronický průmysl schopen nabídnout 
v současnosti i pro budoucnost. Patří sem 
výroba displejů, LED diod, šetrných kompo-
nentů, i témata fotovoltaiky, mikro a nano 
zpracování materiálů a technologií pro údrž-
bu. Rozsáhlý podpůrný program odborných 
konferencí pak představí nejnovější trendy 
a technologie. Pro návštěvníky je přínosné, 
že vstupenka platí pro oba specializované 
veletrhy. 

Petr Kostolník
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ZA HI-TECH DO MNICHOVA
Mnichovské výstaviště bude od 12. do 15. listopadu  
hostit dvě prestižní akce z oboru elektronického byznysu:  
Světový veletrh pro vývoj a výrobu elektroniky  
productronica 2019 a SEMICON Europe. 
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Time for new  
impossibilities.
productronica 2019. The world’s leading trade fair  
for electronics development and production.
Accelerating Your Innovation.

co-located event

Connecting Global Competence

Informace pro návštěvníky: EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. 
Tel. +420 54517 6158, 54517 6160, info@expocs.cz

12.–15. listopadu 2019

Světový veletrh pro vývoj a výrobu  
elektroniky
12.–15. listopadu 2019, Messe München
productronica.com
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Zájemci o podrobnější informace o veletrhu, 
účast na něm či jeho návštěvu, se mohou 
obrátit na agenturu EXPO CS (www.expocs.cz), 
která veletrh v ČR zastupuje, nebo na  
www.productronica.de.
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 Zodpovídáte za vývoj a inovace. Kde 
je možné očekávat hlavní inovační 
příležitosti?
Existuje již hodně slibných nových techno-
logií, ale podle mě je to hlavně umělá inte-
ligence (AI) spolu s fyzikou. Osobně věřím, 
že právě zde se dá očekávat největší po-
sun. Například fyziku používáme stovky let 
a myslíme si, že jsme jí porozuměli. Známe 
ocel a víme, kdy začne praskat nebo doká-
žeme namodelovat různé procesy, ale kdy 
se třeba na povrchu začnou tvořit praskliny, 
k tomu je potřeba matematika a výkonné 
počítače, schopné provádět takovéto vý-
počty. Stále je to ještě mnoho faktorů, které 
procesy ovlivňují. Ale když jsou k dispozici 
fyzikální data, která zkombinujeme třeba 
s rozpoznáváním vzorků a dokážeme pro-
vést analýzu těchto velkých dat, které byly 
již dříve v průběhu let dosaženy v laboratoři, 
lze získat skvělé výsledky.

A právě fyzika zde učinila největší skok 
a vstup do reality. V Číně jsem pracovala se 
skupinu mladých datových vědců, kterým 
jsme dali data z velké rodiny vzduchových 
kompresorů. Tito výzkumníci, i když o kom-

12 l 10-2019
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Dlužno poznamenat, že ani SKF už 
není „jen“ výrobcem valivých ložisek, 
které jí získaly světové renomé, ale 

proniká do stále více průmyslových oborů, 
které s nimi souvisí, včetně služeb, na 
něž se výrazně zaměřuje. Významnou roli 
v tom hraje výzkum, jehož některé výsledky 
firma představila právě letos na konferenci, 
kterou uspořádala ke svému 100letému 
výročí působení na českém trhu, a to na 
půdě neméně prestižní instituce: Českého 
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, 
známého pod zkratkou CIIRC.

Konference byla ovšem zaměřena nikoli 
na historické reminiscence, ale spíše na 
budoucnost. Na to, co se stane v příštích 
100 letech, kdy se mění dosavadní zažité 
modely, kdy digitalizace formuje nové prin-
cipy i samotnou výrobu, která se nyní trans-
formuje prostřednictvím nových technologií, 
s cílem zajistit výkonnější, efektivnější 
a hlavně udržitelné procesy. Tyto změny 
jsou charakterizovány pojmy jako Průmysl 
4.0, digitální dvojčata, Big Data, condition 
monitoring, proaktivní systémy či cirkulární 
ekonomika, a kde jsou v hlavní roli roboti-

ROZHOVOR VICTORIA VAN CAMP

zace a automatizace. To vše se probíralo na 
konferenci Rolling Future, kterou moderoval 
viceprezident pro hospodářskou politiku 
a export ve Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Radek Špicar. Stěžejním tématem bylo, 
jak zajistit profitabilitu v době průmyslové 
digitalizace. 

Kromě ředitele české pobočky SKF 
Davida Poláčka se konference zúčastnili 
i vrcholoví manažeři společnosti: CEO AB 
SKF Alrik Danielson (který neopomenul při-
pomenout své působení v české pobočce 
v letech 1994–1996) a CTO, tedy technická 
ředitelka a zároveň prezidentka AB SKF 
pro inovace a obchodní rozvoj Victoria 
Van Camp. A právě ji jsme při této příleži-
tosti požádali o krátký rozhovor.

SKF NAHLÍŽÍ DO PŘÍŠTÍCH LET
Valí se na nás nejen kameny, ale i budoucnost,  
tedy aspoň podle motta „Rolling Future“, které si vybrala  
pro svou prestižní konferenci v Praze společnost SKF.

Firmy často  
prezentují jako umělou 
inteligenci vše, i to,  
co ještě skutečnou  
AI není.

1

2

1 „Je ještě stále mnoho 
faktorů, které ovlivňují 
procesy, ale když jsou 
k dispozici fyzikální data, 
lze získat skvělé výsledky,“ 
říká Victoria Van Camp.

Alrik Danielson, CEO AB 
SKF, při své prezentaci 
zavzpomínal i na své 
působení v české pobočce, 
kterou vedl v letech 
1994–1996.
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malých sérií
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Nikdo na vás
nemá čas?

My se na to 
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Epresorech nic nevěděli, dokázali během 
dvou týdnů vytvořit na základě dat řešení, 
které ukazovalo, jak kompresor funguje. 
Dokonale zvládli fyziku kompresorů pouze 
na analýze dat, bez jakýchkoli detailních 
předchozích znalostí o kompresorové 
technice. Pro mě to bylo fascinující, prostě 
jako černá skříňka z letadla, o které nevíte, 
co obsahuje, ale z výstupních dat poznáte, 
jak zařízení pracuje.

 Zapojuje umělou inteligenci do svých 
produktů i SKF?
Firmy často prezentují jako umělou 
inteligenci vše, i to, co ještě skutečnou AI 
není. Například v SKF se zaměřujeme na 
automatickou detekci poruch s podporou 
AI nebo algoritmy rozlišování chyb, ale to 
je systém, který je schopný rozhodnout, že 
je to třeba trhlina nebo říct: „To je defekt“ 
aniž by se na daný předmět musel podívat 
člověk. Ale umělá inteligence by nám měla 
dokázat přesně říci: „Tohle je prasklina, 
a vznikla proto, že došlo k nadměrnému 
přetížení“, nebo „Zde začal proces rezivění 

v důsledku vysokého okolního průsaku“. 
Tak taková umělá inteligence zatím ještě 
neexistuje. 

Jsou už menší pilotní projekty tohoto 
typu, ale obecně to zabere ještě mnohem 
více času, než se původně předpokládalo. 
Algoritmy ještě stále nejsou úplně dokona-
lé. Máme už sice vyspělou automatickou 
diagnostiku, a určité samoučící se algo-
ritmy, schopné detekovat poruchu nebo 
její pravděpodobnost ještě než kritická 
situace nastane, ale to je jen začátek. Stej-
ně jako inteligentní senzory, které jsou pro 
podobná řešení nezbytné, už jsou realitou.

Všechny nové věci, a o technologiích 
to platí zvlášť, jsou svým způsobem tak 
trochu experiment. Máme vždy nějaká 
očekávání a něco prostě fungovat bude 
a něco ne. Vývojáři se nebojí nových tech-
nologií a aplikací, jsou ochotní je zkoušet 
i s rizikem, že nemusí vše fungovat podle 
očekávání. 

 Podstatnou částí inovačního 
procesu je i hledání a získávání 
nových technických talentů. Jak to 

funguje u SKF, spolupracujete třeba 
i s univerzitami?
Ano, máme tzv. Univerzitní technologická 
centra, což znamená, že sponzorujeme 
doktorandy a studenty vyšších akademic-
kých stupňů na vybraných univerzitách. 
Například v londýnské Imperial College, 
Lulea univerzitě ve Švédsku, univerzitě 
v Singapuru apod. Sponzoring je určen 
na dobu pěti let a z těchto univerzit k nám 
každý rok přichází mnoho absolventů. To 
je jedna z cest, jak motivovat studenty pro 
práci u nás. 

Dále je to tzv. Global Graduate Pro-
gram – každoročně tři desítky mladých 
lidí, absolventů z celého světa tráví 
v rámci 18měsíčního programu každé  
3 měsíce v jiném oddělení firmy a v růz-
ných zemích ve výrobě, v marketingu, 
vývojové sekci nebo v managementu, 
a sbírají zkušenosti z praxe pro různé 
typy profesí. Samozřejmě chodíme i na 
univerzity a nabízíme studentům mož-
nost zaměstnání u nás, ale také témata 
pro jejich vědecké práce nebo projek-

ty. Pokud je zaujmou, 
mohou na nich pracovat 
ve spolupráci s námi. 
Hledáme technicky, 
byznysově i manažersky 
zaměřené talentované lidi, 
kterým nabízíme zajímavé 
uplatnění.

Právě teď v oddělení 
Agile Product Develeope-
ment, které se zabývá tzv. 
agilním vývojem zahrnují-
cím konstrukční, designové 
a jiné aspekty, pracují dvě 
mladé výzkumnice z oboru 
behaviorálních věd na řeše-

ní, jak může být agilní technologie použita 
ve vývoji velkoformátových ložisek. 

 Dříve byly ženy v technických 
oborech a významných funkcích spíše 
výjimkou, ale ve Skandinávii jsou 
v tomto směru hodně podporovány, je 
to typický prvek tamní firemní kultury?
Pro SKF už pracuji 23 let a mohu zodpo-
vědně říci, že pokud máte pro danou funkci 
předpoklady a dobré kompetenční a komuni-
kační schopnosti, pak se nikdo nestará o to, 
zda jste muž nebo žena. I ve svém oddělení 
mám dost žen na inženýrských a vedoucích 
postech, řada jiných pracuje třeba v sektoru 
výzkumu a vývoje, do kterého firma investuje 
ročně téměř 3 % svého obratu. Ženy mají 
někdy prostě jiný pohled na věc i přístup 
k problému. Dokážou klást jiné otázky, třeba 
proč je nutné toto nebo proč je tak zajímavá 
právě tahle technologie? A to si myslím, že 
je také užitečné pro zákazníky. Ideální je najít 
pro každou práci vždy dobrý mix pracovníků 
různých schopností a zaměření. 

Josef Vališka
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Bezpečnost na prvním místě
Mobilní servis vázacích prostředků je 
praktické a efektivní řešení pro bezpečné 
používání, kdy nedochází k omezení výro-
by, protože kontrola se provádí přímo ve 
firmě. Pewag, jako přední světový výrobce 
vysokopevnostních řetězů G12, G10 a G8 
poskytuje mobilní servis jako standard, a to 
i na řetězové systémy jiných výrobců. Tým 
techniků je připraven zkontrolovat, a je-li to 
potřeba rovnou i opravit vaše stávající vázací 
řetězy. Po kontrole/opravě je vždy vystaven 
nový certifikát o kvalitě. 

Jak mobilní servis funguje?
Kontrola probíhá přímo u vás ve firmě, kde 
je na místě provedena magneticko-optická 
kontrola, trhací zkouška s následnou vizuální 
kontrolou a vizuální kontrola u textilních váza-
cích prostředků. Možné jsou opravy i výměna 
některých komponentů.

Inovativní peTAG řešení – revize a doku-
mentace on-line
Mobilní servis s novou certifikací, inovativ-
ním systémem kontroly a s daty o revizích 
neustále on-line. To je peTAG chytré řešení, 
usnadňující revize vázacích prostředků. Kaž-
dého bezpečnostního technika a vedoucího 
provozu zatěžuje „papírová“ administrativa 
spojená s pravidelnou kontrolou vázacích 
prostředků. 

Řetězový systém, úvazek a podobné 
řetězové systémy pracovně pojmenujme 
jako „hardware“. Klasické ocelové štítky 

pro identifikaci řetězových systémů a jejich 
papírovou dokumentaci můžete nahradit 
chytrým softwarem! peTAG solution je 
chytré řešení pro inspekci, údržbu a správu 
dat o každém řetězovém systému a úvazku. 
Stačí, pokud bude takový úvazek opatřen 
inteligentním štítkem, který obsahuje NFC 
čip. Tento čip v sobě nese veškeré informa-
ce o používaném produktu, jeho vlastnos-
tech, kontrolách apod., a zajišťuje přenos 
dat do chytrého telefonu díky jednoduché 
mobilní aplikaci. Ta následně přenáší 
veškeré informace získané v terénu do PC 
bezpečnostního technika. 

Odpadá tím administrativa i papírování
Identifikace, přesné údaje o kontrolách, 
výměnách dílů, nosnosti, uživatelské a bez-
pečnostní informace, videa apod. jsou vždy 
přístupné a inspekcí pečlivě zaznamenány 
a archivovány. Vše bezpečně pod kontrolou 
a neustále on-line. 

Přenos dat s použitím chytrého telefonu 
s peTAG senzorem
•   Žádná speciální čtecí zařízení (nepotřebuje-

te RFID čtečky).
•   Jasná identifikace produktu přímo na chyt-

rém telefonu s OS Android.

•   Přímý přístup k důležitým produktovým 
informacím.

•   Správa produktu a servisních dat  
nezávisle na místě.
Celkovou správu dat zajišťuje peTAG ma-

nager – software zdarma, který máte nainstalo-
vaný v PC s prvním peTAG štítkem, jenž jste si 
pořídili. Spolu s chytrým telefonem opatřeným 
peTAG senzorem ruku v ruce pracují na správě 
dat z terénu s jediným účelem – zjednodušit in-
spekci, a tím i vedení administrativy, což vede 
ke spolehlivějšímu a bezpečnějšímu užívání 
vázacích prostředků a jejich celkové sprá-
vě. Samozřejmostí je analýza získaných dat 
a jejich vyhodnocení. Získaná data umožňují 
i jednodušší a rychlejší spolupráci s dodavate-
lem vázacích prostředků.

Sám vás upozorní na potřebu revize
Servisní technici, pracovníci zodpovědní za 
bezpečnost provozů i koncoví uživatelé ocení 
výhody peTAG solution téměř okamžitě. Certi-
fikáty a revizní zprávy máte vždy po ruce, jste 
upozorňováni na termíny kontrol i na kroky, 
které je v rámci revize nutné udělat. 

Garance ochrany dat
Data jsou uložena na externím serveru a pří-
stup k nim má pouze zákazník. Limitovaný 
přístup může být umožněn poskytovateli 
služeb po autorizaci u zákazníka. Průběžné 
aktualizace zabraňují vytvoření děr v bezpeč-
nostním kódu. 

www.pewag.cz

14 l 10-2019

STROJÍRENSTVÍ

MOBILNÍ SERVIS  
VYSOKOPEVNOSTNÍCH ŘETĚZŮ 
V rámci bezpečnosti provozu řetězových a vázacích prostředků je 
potřeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Věděli jste, že může 
proběhnout i u vás ve firmě? 
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KONTAKT NA MOBILNÍ SERVIS: 
tel.: 739 534 922, Pavel Hovorka,  
hop@pewag.cz, prodej@pewag.cz

Pewag poskytuje mobilní 
servis jako standard, a to  
i na řetězové systémy jiných 
výrobců.

Řetězové systémy, zvedací 
magnety, zvedací body a jiné 
vázací prostředky lze opatřit 
čipem – peTag senzorem pro 
přesnou a včasnou revizi  
a její dokumentaci.
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Počet vystavovatelů byl zhruba stejný, 
návštěvnost 117 tis. lidí ze 150 zemí 
sice nižší než na EMO 2017 (přes 130 

tis. návštěvníků), mírný pokles však pořada-
tele považují vzhledem k ekonomické situaci 
spojené s očekáváním „nejisté sezóny“ za 
adekvátní.  

Digitalizace a automatizace byla skloňována 
ve všech pádech a akcentována v nejrůzněj-
ších souvislostech, ale kromě nových trendů, 
které však bylo možné zaznamenat již dříve, 
se na EMO 2019 představily i skutečné novin-
ky. Jednou z nich je např. umati – univerzální 
bezpečné rozhraní pro komunikaci mezi stroji, 
na kterém spolupracovali různí výrobci strojů, 
a které již bylo začleněno na 110 strojích od 
70 firem.

Stále chytřejší stroje
Novou generaci inteligentních výrobních řešení 
pro digitalizaci, inovativní robotické systémy či 
stroje pro výrobu forem představila společ-
nosti Okuma, jejímž inovacím se budeme 
podrobněji věnovat v příštím vydání. V ex-
pozici italské firmy Bimatec Soraluce mělo 
premiéru frézovací a soustružnické centrum 
PMG 14000 v portálovém designu a koncept 
2 v 1 pro novou řadu Port P. Stroj s podélným 
posuvem osy X 14 000 mm, příčným posu-
vem (Y) 5500 mm, vertikální osou (Z) 2000 mm 
a obrovskou kapacitou obrábění (130 m3) byl 
jedním z největších, jaké byly letos na EMO 
k vidění. Umožňuje náročné i vysoce dynamic-
ké přesné obrábění, a dokáže zpracovávat 
obrobky s hmotností až 60 t.

Španělská firma Juaristi představila mul-
tifunkční centrum TH3-MT pro vícenásobné 
frézovací techniky s vyšší produktivitou  
a nové řady 5osých univerzálních hlav ACD7 
a ACD8, nabízející vysokou přesnost frézo-
vání, soustružení a vyvrtávání při minimalizaci 
doby výměny nástroje.

Společnost EMAG předváděla naživo ver-
tikální 5osé soustružnicko-frézovací centrum 
VMC 450-5 MT, umožňující významně zkrátit 
obráběcí procesy při výrobě velkých dílů 
s průměrem až 450 mm. Spodní bezúdržbové 
vřeteno je integrováno do nově vyvinuté osy Y, 
k dispozici je i osa B se 195° úhlem natočení 
včetně integrovaného otočného/frézovacího 
vřetena.

Tucet strojů, zaměřených zejména na au-
tomatizaci, vystavovala ve své expozici firma 
Haas. Všechny mají schopnost odesílat data 

z CNC stroje do centralizovaného datového 
systému, což umožňuje bezproblémovou 
integraci do nových nebo existujících prostředí 
Průmyslu 4.0.

Firma Heller prezentovala 5osé frézovací 
soustružnické centrum CP 6000 s integrova-
ným výměníkem palet (stroje řady C umožňují 
výkonné 5osé obráběcí aplikace i horizontál-
ní, vertikální a naklápěcí soustružení), 5osé 
obráběcí centrum HF 3500 a 4osé obráběcí 
centrum H 2000 (v kombinaci s paletovým 
systémem Fastems FPC 750). Tyto stroje 
pokrývají díky své flexibilitě, produktivitě a vy-
soké dostupnosti rozmanitou škálu složitých 
výrobních úkolů.

Brother přivezl na EMO mj. nové kompakt-
ní obráběcí centrum Speedio F600X1, které 
se může pochlubit nejvyšší tuhostí v této řadě 
dosažené pomocí technik strukturální analýzy, 

posuvem stolu pouze v ose Y, využitím pohy-
bu sloupu pro osy X a Z a zmenšením převisu 
hlavy vřetena.

Nástroje a vše kolem nich  
Ti, kdo se přišli seznámit s novinkami a trendy 
v oblasti nástrojů, zamířili do hal 3, 4, 5 a 6, 
kde se prezentovaly firmy z této oblasti. Svou 
novou kolekci zde představil např. Iscar nebo 
Ceratizit Group oceněnou technologii High 
Dynamic Turning a nástroje FreeTurn Tools či 
monitorovací a asistenční systém ToolScope. 

Společnost Schunk prezentovala své 
produkty nejen ve vlastní rozsáhlé expozici, 
ale i u řady partnerů – např. ve společném 
stánku s firmou Renishaw předvedla používání 
držáků nástrojů a automatického zakládání 
na obráběcím centru s měřením přímo ve 
stroji paralelně s procesem obrábění. Ve své 
expozici představila inteligentní komponenty – 
chapadla a držáky nástrojů, které řídí ovládání 
stroje, inteligentní technologie upínání obrobků 
apod. Mezi novinky patří mj. uchopovač Co-
-act EGP-C pro spolupráci mezi člověkem 
a robotem či první jednoduchý elektrický 
uchopovač na světě s vícezubým vedením, 
IO-Link a pohonem 24 V.

Tungaloy prezentoval nástroje pro vrtání, 
čelní frézování a frézování závitů pro operace 
s vysokým posuvem nebo tvrdé soustruže-
ní, jako např. nový CBN hrot se zvlněným 
profilem „Wavy joint“, keramické nástroje pro 
letecký průmysl či nástroje pro hluboké vrtání 
s vyměnitelnými destičkami, jako je systém 
WSP Deep Tri-Drill pokrývající celkovou délku 
až 25xD nebo 1650 mm.

Sandvik Coromant v rámci konceptu 
digitálního obrábění představil specializované 
nástrojové řešení pro obráběcí stroje založe-
né na věžích s poháněnými držáky nástrojů, 
které používají senzory ke shromažďování 
dat a jejich přenos prostřednictvím Bluetooth. 
Druhou novinkou byl CoroDrill DS20 – první 
indexovatelný vyměnitelný vrták do hloubky 
otvoru 7xD, zástupce zcela nové řady vrtáků 
s vyměnitelnými prvky. Kombinace odolného 
těla vrtáku a tvaru drážky navržené individuál-
ně pro každou velikost vrtáku vede k menším 
vibracím a prodloužení životnosti nástroje (až 
o 25 %) a výrazně snižuje vstupní řezné síly 
(podle výrobce až o 75 % ve srovnání s řadou 
CoroDrill 880, který novinka nahrazuje). 

Josef Vališka

REPORTÁŽ

JAK JSME VIDĚLI BUDOUCNOST 
Po šestidenním výstavním maratonu skončil 21. září na hannoverském 
výstavišti mezinárodní veletrh kovoobrábění EMO Hannover 2019. Příští 
se bude konat v Miláně.
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Kromě samostatných expozic firem měl 
na veletrhu své zastoupení i Svaz strojí-
renské technologie (SST), který sdružuje 

většinu společností a organizací působících 
v ČR, a pokrývajících více než 70 % české 
výroby obráběcích a tvářecích strojů.

K tradičním účastníkům veletrhu EMO 
patří zejména firmy z bývalého strojařského 
impéria značky TOS, nyní již reprezentované 
samostatnými společnostmi, nesoucími logo 
této značky. Kromě TOS Varnsdorf, TOS Hulín 
a TOS Kuřim (více o nich v čísle) tak předsta-
voval své produkty i pražský výrobce brusek 
TOS Hostivař (nyní v rámci firmy HOL-MONTA).

Škoda Machine Tools – V expozici tohoto 
světového výrobce horizontálních vyvrtávacích 
a frézovacích strojů, vodorovných soustruhů, 
otočných stolů a speciálního příslušenství, 
které si získaly uznání svou přesností a kvalitou 
související s použitím nejmodernějších techno-
logií, sice nebyl k vidění přímo některý ze strojů, 
ale na velkoplošných displejích a na modelu 
byly představeny některé z jejich opravdu 
zajímavých aplikací. Věděli jste třeba, že stroje 
této firmy obráběly části raket pro kosmický 
program Elona Muska, a že rakety SpaceX tak 
nesou do vesmíru i českou stopu?

Společnost Trimill přivezla do Hannoveru 
žhavou novinku v podobě obráběcího centra 
Trimill VS 1614 DART. Jak napovídá označení 
VS, jde o vertikální soustruh s otočně/sklop-
ným stolem, konstrukce horní gantry pro velmi 
dynamické a precizní obrábění. Tuhý 5osý stroj 
byl cíleně zkonstruovaný pro přesnou kusovou 
a malosériovou výrobu. Má unikátní uzavřené 

provedení příčníku (osa X) a křížového suportu 
s uvnitř uloženým čtyřnásobně vedeným 
smykadlem (osy Y a Z). K jeho přednostem 
patří podle výrobce kromě vysoké produkti-
vity a výborného poměru cena/výkon i rychlé 
ustavení a uvedení do provozu.

Ani letos na EMO nechyběl jeden z tradič-
ních českých vystavovatelů, společnost KSK 
Kuřim, působící od roku 2016 už pod novým 
názvem KSK Precise Motion, ale udržující 
tradici výroby kuličkových šroubů. Dalšími vy-
stavovateli hájícími renomé českého průmyslu 
byl např. výrobce špičkových měřicích přístrojů 
Kinex, poměrně silnou skupinu tvořili výrobci 
pil – Pilous, Bomar a ExactCut (dceřiná společ-
nost Bomaru), a hulínská Pilana Metal.

Jako výrobce přesných brusek se na vele-
trhu prezentovala společnost Fermat Group, 
která je i dodavatelem automatizovaných 
obráběcích strojů, zahrnujících vrtací a frézo-
vací stroje, obráběcí centra a portálové frézy či 
externí válcové brusky. 

Na nezájem návštěvníků si nemohli stěžovat 
ani čeští výrobci nástrojů, kteří byli na EMO 
rovněž zastoupení, a to zejména těch speciál-
ních. Firma ANAJ se zaměřuje především na 
těžko obrobitelné materiály pro různé segmen-
ty – automotive, letecký průmysl, energetiku, 
a mj. i na odvalovací frézy pro výrobu ozubení. 
Ty v bývalém Československu vyráběly desítky 
firem, nyní je ANAJ jediným významnějším 
výrobcem a jediným, který používá novou 
CNC technologii. O tyto produkty je značný 
zájem, což se potvrdilo i na letošním veletrhu, 
i když v zahraničí musí český výrobce čelit 
silné konkurenci. Pomoci by mohla i reference 
z automobilky Škoda Auto, kam už firma své 
výrobky dodává. 

Společnost Narex Ždánice, která se speciali-
zuje na výrobu závitníků z výkonných a vysoce 
výkonných rychlořezných ocelí, je dnes jejich 
největším výrobcem v ČR a jedním z největ-
ších v Evropě. Na EMO přivezla nový katalog 
aktuálních produktových novinek.

Agilní firmy nové generace reprezentovala 
na veletrhu česko-britská společnost Compo-
Tech ze Sušice. Její zaměření je na kreativní 
řešení pro nejrůznější obory, které využívají 
kompozitní materiály. Ty firma vyrábí na zákla-
dě vlastní technologie vláknité vrstvy a za-
měřuje svůj výzkum a vývoj prototypů pro zlep-
šování výrobních procesů. Ve své hannoverské 
expozici představila mj. unikátní hybridní frézu, 
vyvinutou ve spolupráci s plzeňskou firmou 
Hofmeister. Fréza kombinuje tradiční ocel 
s kompozitním prvkem. Alternativa k ocelové 
fréze má o polovinu nižší hmotnost a nabízí 
i lepší provozní parametry, např. pokud jde 
o tuhost, přesnost, účinnější tlumení vibrací či 
pískání. 

Petr Kostolník

16 l 10-2019

REPORTÁŽ

ČEŠI NA EMO 2019
Mezi vystavovateli v Hannoveru nechyběly samozřejmě ani české 
strojírenské firmy a výrobci nástrojů. 
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Společnost Trimill ukázala novinku v podobě 
obráběcího centra  VS 1614 DART.

Škoda Machine Tools předvedla model stroje, na 
kterém byly obráběny části raket pro kosmický 
program Elona Muska.

Unikátní hybridní fréza společnosti 
CompoTech, kterou vyvinula ve spolupráci  
s plzeňskou firmou Hofmeister, má o polovinu nižší 
hmotnost a nabízí i lepší provozní parametry.
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 S jakým ohlasem se na veletrhu EMO 
setkal vystavovaný stroj WHT 130 L a byl  
zájem i o model novinky – portálové 
obráběcí centrum WVM 2600 T?
WHT 130 L je náš nejproduktivnější, nejuni-
verzálnější a nejrychlejší stroj s horizontálně 
uloženým výsuvným vřetenem o průměru  
130 mm. Ve spojení s vyvinutým a dodávaným 
softwarem pro správu stroje TOS CONTROL 
splňuje požadavky Průmyslu 4.0. Tato sym-
bióza vedla k očekávaným kladným ohlasům 
a uskutečnilo se mnoho jednání nejen o WHT 
130 L, ale i o dříve představeném menším stroji 
WHT 110. Portálové obráběcí centrum WVM 
2600 T jsme představili formou modelu, a pro-
to samozřejmě nevzbudil takový zájem, jako 
vystavený stroj. Naši zástupci z celého světa 
si prohlédli portálové centrum před veletrhem 
přímo v našem závodě, kde absolvovali teore- 
tické přednášky a byli svědky i praktického 
obrábění. O tento stroj je zatím největší zájem 
z teritoria Ruské federace a Turecka. 

 Pokud jde o aktuální portfolio firmy, 
jaké stroje jsou nejprodávanější a lze říci, 
jaký podíl mají jednotlivé skupiny, resp. 
typy strojů, na celkové bilanci?
Celkem v TOSu Varnsdorf vyrábíme okolo 

120 strojů ročně. Náš nejprodávanější 
model WHN 13 vznikl v roce 1968 a od té 
doby, samozřejmě po mnoha moderniza-
cích a technických vylepšeních, jsme jich 
vyrobili a dodali více než 2700 ks. Dnes 
tvoří 50 % ze všech prodávaných strojů 
ve stolovém provedení, kterých vyrábíme 
ca 70 % veškeré naší produkce. Deskové 
stroje se podílí 20 % na celkové produkci 
a obráběcí centra se pohybují okolo 10 %. 

 Strojírenské firmy očekávají zhoršení 
ekonomické situace – hovoří se 
o příchodu další krize, proto začínají 
být opatrnější v investicích. Cítí to tak 
i TOS Varnsdorf a odráží se to např. 
i v zakázkách?
Tento pokles cítí nejen TOS Varnsdorf, ale 
všichni výrobci v našem segmentu obrá-
běcích strojů. Jednání v rámci veletrhu 
EMO i oficiální statistiky evropské asociace 
výrobců strojů CECIMO mluví o propadu 

25 % za I. pololetí 2019. I u nás byl příjem 
zakázek I. pololetí 2019 nižší, než jsme 
očekávali. Nechci být příliš optimistický, 
ale poslední měsíce cítíme zvýšený příjem 
objednávek. Jak dlouho tento trend bude 
pokračovat – a zda vůbec bude pokračovat 
– neumím ale v tuto chvíli říci...

 Díky sílicímu trendu automatizace 
chtějí firmy do strojů začleňovat i tyto 
prvky – jak na to reaguje TOS Varnsdorf? 
Požadují zákazníci např. „chytré“ stroje 
nové generace s možností propojení 
do sítí a začlenitelné do konceptu 
inteligentních továren?
Automatizace a robotizace vstupuje velmi 
výrazně do jednání o dodávkách nových 
strojů a výrobních linek. I nové dotační 
programy podporují chytré stroje s možností 
propojení do konceptu inteligentních továren. 
V rámci našeho TOS CONTROL nabízíme 
zákazníkům jednodušší aplikace jako zobra-
zování základních informací o stroji, možnost 
ukládání a čtení různých dokumentů i návo-
dů a používání kalendáře nebo IP kamery. 
Nabízíme samozřejmě také pokročilé složité 
aplikace, splňující požadavky chytrého 
stroje. Patří mezi ně např. prediktivní údržba, 
teplotní kompenzace, výpočty technologií, 
monitoring stroje a správa prací s propoje-
ním do ERP systému. 

Petr Kostolník

REPORTÁŽ

ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ PRODUKTIVNÍ  
A „CHYTRÉ“ STROJE – ČEŠI JE UMÍ
Mezi tradiční vystavovatele veletrhu patří i TOS Varnsdorf. V expozici 
jsme zastihli obchodního ředitele Miloše Holakovského, který nám 
zodpověděl několik otázek. 
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Expozice TOS Varnsdorf se pyšnila svým 
nejuniverzálnějším strojem WHT 130 L 
s horizontálně uloženým výsuvným vřetenem  
o Ø 130 mm.

K vidění byla i ukázka nově vyvíjené plně 
pozicovatelné frézovací hlavy HUFT 50.

2
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1

Pokročilé aplikace 
splňují požadavky  
chytrého stroje.

Tech_MAG_10_2019.indd   17 30.09.2019   18:12:51



digitální konektivitu u svých strojů jako 
standard pro síťovou výrobu a integrova-
nou optimalizaci služeb. Pod sloganem 
„Integrovaná digitalizace“ prezentovala přes 
tři desítky digitálních inovací, zahrnujících 
zejména inteligentní služby a aplikace s in-
tegrovanou konektivitou pro síťovou výrobu. 
Pro DMG MORI představuje „konektivita“ 
jednu z hlavních funkcí na cestě k digitální 
továrně a usnadňuje zabezpečené pro-
pojení nejen strojů DMG MORI navzájem, 
ale i vybraných strojů jiných výrobců. Jsou 
podporovány všechny mezinárodně zave-
dené protokoly, jako jsou MQTT, MTcon-
nect a OPC UA včetně nového umati řešení, 
které umožňuje připojení ke všem důležitým 
platformám IoT, jako jsou ADAMOS, Mind-

18 l 10-2019

DMG MORI je v Hannoveru jako doma 
a ani na letošní akci tomu nebylo 
jinak. Zájemci o novinky tohoto vý-

robce obráběcí techniky zamířili hned  
od vstupu do majestátní haly č. 2, kterou 
má firma tradičně celou obsazenou. 

Skladba novinek a světových premiér 
byla letos jiná než na předchozích vele-
tržních akcích, ale o to impozantnější byla 
prezentace celkového portfolia a zaměření 
firmy včetně plánů do budoucna. V působi-
vé spektakulární show využívající nejmo-
dernější technologie, jako např. hologra-
fickou 3D projekci, je osobně představili 
nejvyšší představitelé společnosti – prezi-
dent Dr. Masahiko Mori a předseda správní  
rady Christian Thönes. 

REPORTÁŽ

Ve znamení integrované digitalizace
Vize DMG MORI pro nadcházející obdo-
bí by se dala charakterizovat ve zkratce 
jako „end-to-end digitalizace napříč celým 
výrobním procesem“. Firma hodlá nabízet 

DIGITÁLNÍ VÝROBA  
POD PRAPOREM DMG MORI
Expozici společnosti DMG MORI na veletrhu EMO 2019 byste nemohli 
přehlédnout, ani kdybyste chtěli – byla jednoduše největší a narazili jste 
na ni hned po příchodu na výstaviště. A rozhodně stála za návštěvu.

Inovace integrované 
digitalizace zahrnuje 
zejména inteligentní 
služby a aplikace  
s integrovanou  
konektivitou pro 
síťovou výrobu.

1
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Sphere, FANUC Field aj. Samotné rozhraní 
CELOS, nezávislé na existujících PLC, se 
dočkalo nejnovější aktualizace a nabízí 
četné nové funkce, např. nový Application 
Connector, který vizualizuje každou zákaz-
nickou aplikaci. S tímto rozhraním tak firma 
nabízí konzistentní strategii digitalizace na 
všech úrovních hodnotového řetězce – od 
plánování a přípravy přes výrobu až po 
monitorování a servis.

K prezentovaným novinkám patří i nový 
digitální zákaznický portál myDMG MORI, 
o kterém najdete podrobnější informace na 
str. 26. 

Ty krásné nové stroje...
Celkem DMG MORI v hale 2 připravila  
45 hi-tech strojů, a to včetně světových 
premiér CLX 750 a DMC 90 U duoBLOCK, 
a 29 automatizačních řešení zahrnujících 
mj. i nová automaticky naváděná vozidla 
(AGV), modulární automatizační koncept 
WH Flex, a novou generaci robotického 
řešení pro strojírenskou výrobu Robo2Go.

Právě automatizační řešení představovala 
většina z letošních exponátů, a nešlo o sys-
témy, které by demonstrovaly koncepční 
vize, ale o reálné stroje a zařízení, jež jsou 
již dnes k dispozici. To platí jak pro WH 
Flex, který lze díky modulární konstrukci 
individuálně přizpůsobit zákazníkovi s mož-
ností připojení až 9 soustruhů nebo frézek, 
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tak i pro nový autonomní transportní systém 
PH-AGV 50, jenž se pohybuje samostatně 
ve výrobním závodě. Díky volnému návrhu 
rozvržení a jednoduchým možnostem 
rozšíření jej lze snadno integrovat i do 
stávající výroby. Inovativní řešení nabízí 
flexibilní uspořádání automatizace s volným 
přístupem ke stroji a inteligentní bezpeč-
nostní koncept pro spolupráci člověk-stroj. 
S optimalizací všech výrobních procesů pak 
pomáhá další z prezentovaných automati-
začních řešení, Cell Controller.

Jednotlivé stroje byly rozděleny do růz-
ných kategorií a prezentovány naživo v sek-
cích zaměřených na soustružení, frézování 
a aplikační sektory, jako jsou automobilová 
výroba, letecký průmysl a medicínské apli-
kace, svůj prostor dostaly i služby, na něž 
se nyní firma výrazně zaměřuje.

K hojně navštěvovaným patřila i sekce 
soustřeďující zařízení pro aditivní výrobu, 
kde má DMG MORI rovněž silné ambice. 
Stroje této kategorie v Hannoveru zastupo-
valy Lasertec 12 SLM a výkonnější varianta 
Lasertec 30 SLM využívající technologii 
selektivního laserového tavení (tzv. slinování), 
a Lasertec 65 hybrid, kombinující v jednom 
zařízení technologie práškové trysky a 5osé-
ho obrábění pro aditivně vyráběné složité 
díly s integrovanou přesnou CNC výrobou. 
Návštěvníci mohli vidět ukázky technologie 
SLM, a to i ve spojení s frézováním, jak po 
směru, tak v protisměru. Stanovení ideálních 
parametrů procesu pomáhá zjednodušit 
a zrychlit inovativní software OPTOMET. 

Petr Kostolník

Soustružnické centrum CLX 750 je 
učeno pro obrábění těžkých dílů do 
600 kg a Ø 700 mm (max. velikost 
sklíčidla je 500 mm). Kromě vřetene 
s 2000 ot/min je v jeho standardní 
výbavě i systém přímého měření inte-
grovaný ve stroji.

DMC 90 U duoBLOCK s rychlým 
rotačním měničem palet představuje 
cenově atraktivní vstupní stroj do hig-
-end segmentu. Max. pojezdy os X, Y 
a Z činí 900, 1050 a 850 mm, a max. 
zatížení stolu o Ø 850 mm je 1400 kg. 

SVĚTOVÉ PREMIÉRY

Stroje byly přehledně rozděleny 
v sekcích zaměřených na 
soustružení, frézování a aplikační 
sektory.

Velmi působivá byla úvodní 
tisková konference využívající 
holografickou 3D projekci.

Mezi ústřední prvky patřil i nový 
autonomní transportní systém 
PH-AGV 50.

2

2

1

3

3

Tech_MAG_10_2019.indd   19 30.09.2019   18:12:54



i v předváděném zvýšeném provedení. Stroj 
je tak nyní o 1200 mm vyšší oproti základní-
mu provedení, takže zvládne až 2,5metrový 
obrobek. Disponuje rovněž C-hlavou, která 
je pro provedení smykadla, jaké bylo použito 
na hanoverském exponátu, také nová.

Tyto inovace a konstrukční provedení 
stroje otevírají firmě cestu do nových  
segmentů.

„Povedlo se tak dostat do segmentu, 
který byl pro nás do té doby uzavřen – 
obrábění plastů a výroby forem, kde se 
obrábějí hodně komplikované tvary a je 
požadována vysoká jakost povrchu. Díky 
kombinaci elektrických vřeten s vysokými 
rychlostmi obrábění (dosahují až 8000 ot/ 
/min) se posouváme k novým a zajímavým 
možnostem. Hodně se rozjíždí také ro-
botizace, automatizace i Průmysl 4.0, 
o kterých všichni zákazníci dost mluví, ale 
je velmi důležité především zjistit, do jaké 
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A to, že o ně byl značný zájem, nám 
potvrdila i obchodní ředitelka společ-
nosti TOSHULIN Pavlína Křepelková: 

„Už v prvních dnech veletrhu byl stánek 
plný lidí, u jednacích stolků bylo pořád 
obsazeno, sotva se jeden návštěvník zvedl, 
už jeho místo plynule zaujal další. Přitom 
nešlo o stávající zákazníky, kteří se za námi 
samozřejmě zastavili také, ale o zcela nové 
projekty, o aktivní živá jednání. Což nás 
samozřejmě těší s ohledem na předpovědi 
blížící se ekonomické recese, jak již veřejně 
hlásá Evropa,“ pozitivně hodnotí letošní 
účast v Hannoveru.

Nové stroje pro nové segmenty
Ve společné expozici s firmou TOS Kuřim, 
která už nyní patří rovněž do stejné skupiny 
jako TOSHULIN, se mohli návštěvníci detail-
ně seznámit s obráběcím centrem s po-
suvným portálem FRF 250/2 z výrobního 

REPORTÁŽ

portfolia TOS Kuřim a strojem POWERTURN 
2000 C1 pro náročné technologické aplika-
ce s vysokou přesností z Hulína. Kuřimský 
exponát si na veletrhu získal svého majitele 
a exponát z TOSHULIN jej zřejmě brzy  
získá také – firma je ve velmi slibných jed-
náních s potenciálním zákazníkem pro tuto 
svou letošní novinku. Na stroji se uplatnila 
řada inovací, především nová koncepce 
označovaná výrobcem jako POWERTURN  
3. generace. Stroj má například dvoustoja-
nový rám, který je velmi tuhý a robustní, a to 

Z MORAVY DO SVĚTA
Mezi českými vystavovateli na veletrhu EMO v Hannoveru nešlo 
přehlédnout poměrně rozsáhlou společnou expozici firem  
TOSHULIN a TOS Kuřim – musela totiž pojmout dva rozměrné  
stroje, které zde firmy představily.

Inovace a konstrukční 
provedení stroje  
POWERTURN otevírají 
firmě cestu do nových 
segmentů.

1
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míry automatizovat. Ne všichni si opravdu 
umějí přesně představit, co to reálně 
znamená. Poptávky a dotazy, nakolik 
jsou do strojů zapojené roboty a nakolik 
dokážeme do strojů začlenit automatiza-
ci, jsou časté. Je to nejsilnější trend, který 
v poslední době vnímám,“ konstatuje 
Pavlína Křepelková.

Pro výrobce to znamená potřebu bližší 
spolupráce se zákazníky, přizpůsobovat 
interface, zajistit bezproblémové propojení 
stroje s okolím, připojování strojů do linek 
či programování. Globálně se svět ubírá 
tímto směrem a není možné zůstat stranou. 
Minimálně Evropa musí čelit obrovskému 
nedostatku pracovních sil, a chybějící 
lidské kapacity je potřeba nahradit auto-
matizovanými provozy, pokud to jde, nebo 
jeden člověk bude obsluhovat dva i více 
strojů nebo celou linku. Příkladem může 
být projekt, na němž TOSHULIN aktuálně 

pracuje. Jde o linku na výrobu železničních 
kol, kde je poměrně velmi vysoký stupeň 
automatizace.

Jedním ze stěžejních lákadel v expozici 
firmy však byla hlavní novinka – TOSCADA, 
jak se nazývá nové uživatelské rozhraní, 
které mělo na EMO svou zahraniční pre- 
miéru. Pro firmu bylo nepochybně příjem-
ným zjištěním, že zákazníkům se TOSCADA 
velmi líbí. Jde o účinný zjednodušující 
způsob, jak získávat z obráběcích strojů 
data pro efektivní řízení a rozhodování. 
Stačí si otevřít třeba aplikaci v mobilním 
telefonu a podívat se, jak stroje fungují, 
v jakých pracovních podmínkách běží, zjistit 
teploty klíčových uzlů, jaký technologický 
program je právě aktivní, jak dlouho stroj 
už běží a řadu dalších praktických infor-
mací. „Veškerá nastavení se připravují se 
zákazníkem, kterému má stroj sloužit, aby 
z nich měl co největší užitek, není to fixně 
nabízená sada,“ řekla Pavlína Křepelková, 
a dodává: „Potřebujeme zjistit, co zákazníka 
nejvíce zajímá, jaké má priority, jaké údaje 
potřebuje vědět, a ty potom nastavíme, aby 
majitel, mistr na výrobní lince nebo kdokoli 
oprávněný, i když není přímo ve výrobě, vě-
děl přesně, co se právě děje nebo si může 
zobrazit v historii zpětně.“ 

Vypadá to jednoduše, ale jde o velmi 
sofistikovaný systém, uživatelsky velmi 
přívětivý a snadno ovladatelný. „Technik se 
třeba může napojit na kameru uvnitř stroje 
a zjistit aktuální stav obrábění. Je to rychlé, 
snadné a v porovnání s jinými alternativami 
i velmi levné, na což zákazníci samozřejmě 
také slyší,“ dodává Pavlína Křepelková.

Nejsme už jen výrobci karuselů
TOSHULIN byl ještě donedávna vnímán 
hlavně jako výrobce standardních strojů. 
A jak zdůrazňuje Pavlína Křepelková, firma 
se přeorientovala na nové podmínky a dnes 
umí udělat to, co zadavatel potřebuje, při-
způsobit stroj přesně jeho potřebám. Proto 
je klíčovým úkolem přesvědčit zákazníky, 
aby TOSHULIN také tak vnímali a přestali 
jej mít „jen“ za výrobce tradiční techniky, 
ale jako moderního výrobce, který je dnes 
v čele vývoje a nové trendy dokáže apliko-
vat ve svých produktech. 

„To je možná nejdůležitější poselství, 
které se snažíme dostat do světa. To, co 
se vždy vnímalo pod pojmem vertikální 
soustruh, už dnes nejsou karusely, ale 
výkonná obráběcí centra, vysoce efektivní 
multifunkční zařízení, která jsou schopná 
obsáhnout celou škálu různých operací. 
Například integrací různých robotů a mani-
pulátorů umožňují i robotickou výměnu ná-
strojů. Máme spoustu šikovných vývojářů 
a konstruktérů, kteří představují opravdo-
vou špičku v oboru a jejich práci je potřeba 
zhodnotit,“ říká Pavlína Křepelková. 

Technologové a konstruktéři firmy 
konzultují zadání se svými kolegy na 
straně zákazníků a společně se snaží 
připravit nabídku stroje, který příslušné 
požadavky splňuje. Zákazníci by nejraději 
použili všechny novinky, které jsou na 
trhu dostupné, ale pak zjistí, jaký je na 
danou investici rozpočet a nastává hledání 
přijatelného kompromisu. TOSHULIN se 
snaží jim nabídnout dostupné možnosti 
a pomoci jim i s financováním ve spolu-
práci s bankami, unijními institucemi apod. 
I to je nyní už součástí balíčku, který firma 
nabízí. 

Josef Vališka
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Společnosti TOSHULIN  
a TOS Kuřim představily spolu  
dva stroje.

Multifunkční obráběcí centrum 
POWERTURN na bázi svislého 
soustruhu.

Dvouosá souvisle řízená hlava VK  
na stroji TOS Kuřim.

Ve společné expozici skupiny 
TOSHULIN bylo stále živo.
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vinkami, ale i trendy, a samozřejmě se v ní 
prezentovala i řešení založená na Průmyslu 
4.0 včetně vlajkových lodí Mazaku: Koncep-
tu iSMART Factory a technologii Smooth. 
Všechny stroje měli návštěvníci možnost 
vidět při reálných obráběcích operacích. 

V expozici rozdělené na sedm různě  
zaměřených zón – multifunkční stroje  
INTEGREX, hybridní obrábění, 5osé obrábě-
ní, laserové a vertikální obrábění, soustružení 
a horizontální stroje – se představilo celkem 
27 špičkových strojů a 16 integrovaných au-
tomatizačních řešení, reprezentujících průřez 
nabídkovým portfoliem firmy pro nejrůznější 
průmyslové segmenty. Mezi nimi i sedm ak-
tuálních novinek, které měly na veletrhu svou 
světovou premiéru: Variaxis C600, Integrex 
I-500S AG, Integrex I-200 HST a I-400 HST, 
VTC-760C, FSW a CV 500. 

Mezi stěžejní exponáty patřila především 
nová generace řady Integrex,  například 
model 450H, který představuje přechod  
ke kompletně nové koncepci s plochým  
designem, aby byl lépe využitelný pro auto-
matizaci s robotem. Díky nové dispozici stro-
je, který má umístěný zásobník v zadní části 
je stroj vybaven zakládacím oknem v přední 
části a tím poskytuje maximální ergonomii.
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Firma si (a také svým zákazníkům) na-
dělila ke svému jubileu originální dárek. 
Zákazník si pořizuje nejen špičkový 

stroj, ale vlastně i svého druhu umělecké 
dílo. To platí zejména o nových strojích, 
na nichž se podílel jeden z nevýraznějších 
světových průmyslových designérů Ken 
Okuyama, a které typicky oranžovou korpo-
rátní barvu kombinují s elegantními bílými 
plochami a geometrickými i ornamentálními 
prvky, jež strojům dávají charakteristickou 
podobu, která je nezaměnitelně odlišuje od 
zařízení jiných výrobců.

Co charakterizovalo letošní expozici? 
Podle Branch Managera Yamazaki Mazak 
Central Europe Petra Šimáčka především 
tři hlavní věci: Představení nové generace 
řídicího systému Smooth AI s množstvím 
vylepšení v hardware i software, včetně za-
řazením prvků umělé inteligence; nová ge-
nerace vlajkové lodi Integrex, dvou nových 
strojů pro vertikální 5osé obrábění: Variaxis 
C600 a CV5-500 designovaný britským 
výrobním závodem primárně pro požadavky 
evropského trhu. A samozřejmě prezentace 
množství různých řešení automatizačních 
systémů, které lze snadno objednat ve 
výrobních závodech jako OEM řešení. 

REPORTÁŽ

Objevte skutečné možnosti
Jako nové motto si společnost zvolila: 
„Discover more with Mazak“, které má 
inspirovat uživatele, aby objevili potenciál 
svých obráběcích strojů a osvojili si nové 
technologie a způsoby práce. Ve velkoryse 
pojaté expozici bylo cílem nejen seznámit 
se 100letou historií společnosti a jejími 
významnými mezníky a produktovými no-

ORANŽOVÁ SYMFONIE S NÁDECHEM ORIGAMI
Mazak, který si letos připomíná 100 let od vzniku firmy,  
měl na veletrhu EMO jeden z nejrozsáhlejších stánků, pečlivě 
designovaný, s prvky evokujícími skládačky origami. 

Pořízením nového 
stroje získává zákazník 
vlastně i umělecké dílo 
svého druhu.
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Nepřehlédnutelnou částí expozice byly 
elegantní stroje s výraznými černými 
designovými prvky, napovídajícími, že jde 
o zařízení pro aditivní výrobu, přesněji řeče-
no, verze konvenčních systémů rozšířené 
o aditivní funkcionalitu. Za pozornost stojí 
např. nový VTC 760C FSW, nabízející frikční 
svařování. Část z nich představují i hybridní 
systémy – což je oblast, v níž se firma v po-
sledních letech velmi aktivně angažuje – 
a stroje této kategorie byly na EMO rovněž 
zastoupeny. 

Automatizace, která si rozumí se vším
Nabídkové portfolio zahrnuje stroje a zařízení 
pro všechny myslitelné výrobní operace od 
jednoduchého obrábění až po aditivní výrobu 
a koncepční řešení pokročilé komplexní 
automatizace, včetně konceptu inteligentní 
továrny budoucnosti. I když ta už je dnes 
realitou: Je jí např. samotná továrna Mazaku 
iSMART Factory v japonské Oguči, kde stroje 
vyrábějí jiné stroje této značky. Tento super-
moderní závod plně odpovídající charakteris-
tikám Průmyslu 4.0 byl uveden do provozu 
v roce 2016, a je vzorem i pro další následné 
iSMART Factory v rámci koncernu Yamazaki 
Mazak. Pro firmu samotnou však dosažení 
maximální automatizace novinkou není. 
Myšlenka plně automatizované výroby se 
zrodila už v 80. letech minulého století v rámci 
konceptu Cyberfactory (kde byl obsažen 
záměr třísměnného provozu, v němž by lidé 
obsluhovali jednu směnu, a zbývající dvě by 
byly v režii automatů), který byl také následně 
od 80. let realizován v praxi. Tato strategie 
procházela evolucí, během níž byla postupně 
zdokonalována a rozvíjena až do současné 
varianty v podobě iSmart Factory. 

Ústředním bodem expozice byla hlavně 
integrovaná automatizace, v níž se předsta-
vila různá řešení, včetně paletových systémů 
Palletech a Multi-Pallet Pool (MPP). Jde 
o dva různé přístupy ke stejnému výchozí-
mu konceptu: Myšlenka automatizovaného 
provozu je podobná, ale technické řešení je 
odlišné: MPP s minimálními zástavbovými 
nároky je aplikován na 1 stroj s kruhovým 
zásobníkem, zatímco základem systému 
Palletech je linka pro více různých pracovišť. 

K vidění byly i portálové zakladače 
a automatický měnič čelistí sklíčidla AJC 
(Automatic Jaw Changer). „Cílem je ukázat, 
že existuje ne jedna, ale více druhů auto-
matizace, a její různé stupně a varianty,“ 
vysvětluje Petr Šimáček. Celkem jich bylo 
v expozici ukázáno 16 – např. automatizace 
pro velké série, pro malosériovou výrobu, 
komplexně automatizované systémy, nej-
různější formy robotiky včetně malých ro-
botů vestavěných přímo do stroje, speciální 
jedno- či víceúčelové manipulátory apod. 

Aby Mazak zdůraznil rozsáhlou kompati-
bilitu a funkčnost svých řešení, byly stroje 
kombinovány s automatizačními systémy 
jiných výrobců, včetně robotické obsluhy 
a podavače tyčového materiálu.

Chytré systémy jsou ještě chytřejší
Zásadní inovací prošla i další ze stěžejních 
technologií Mazaku, technologie  Smooth, 
která nyní nese přídomek AI, signalizující, 
že využívá prvky umělé inteligence. Což mj. 
znamená, že se dokáže učit od operátora, 
pochopit technologický postup na základě 
zkušeností shromážděných praxí operátora 
apod. Čím více zkušeností týkajících se 
zmíněných kompenzací systém nasbírá, tím 
efektivněji funguje. Technologie se uplatnila 
např. v systému automatizovaného predik-
tivního řízení vibrací na vřetenu a teplotního 
nastavení stroje.  

Jedna z hlavních inovací této nové gene-
race systému je například Solid Mazatrol –
dává zákazníkovi možnost tvorby programu 
přímo z 3D modelu. Po doplnění strategie 
obrábění a technologického postupu 
systém už sám automaticky vygeneruje 
příslušný program v Mazatrolu. Při testo-
vání se podařil čas potřebný při tradičním 
dílenském programování, který zabral 
programátorovi se zkušenostmi v Mazatrolu 
zhruba 40 minut, zredukovat na neuvěřitel-
né tři minuty! 

„Lidé, kteří mají potřebné znalosti jsou 
vzácní, jejich čas je cenný, jejich znalosti se 
musí využívat co nejefektivněji, a je proto 
žádoucí usnadnit jim práci, aby neztráceli 
čas vykonáváním rutinních činnosti, které 
lze řešit jinak,“ říká Petr Šimáček. 

Další částí digitalizačního konceptu, jež 
prošla zásadní inovací oproti předchozí 
generaci, je digitální dvojče. Zde je možné 
detailně replikovat celý systém včetně 
nastavení konkrétního stroje ve virtuální 
podobě, což umožňuje vše ladit do nejmen-
ších podrobností u PC a není nutná fyzická 
přítomnost u reálného zařízení v továrně.  

Josef Vališka

techmagazin.cz l 23

FO
TO

: T
P

M

V expozici s designem Kena Okuyamy bylo 
neustále živo.

Stroje Mazak jsou již běžně doplněny roboty.

Logo Smooth AI napovídá, že stroj využívá 
i prvky umělé inteligence.

Automatizovaná linka využívá modulární řešení, 
umožňující širokou paletu konfigurací.

Robotizovaná buňka umožňuje obsloužit 
několik stanovišť s různými typy obrobků.
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Digitální továrna 2.0 má tři základní 
části. Tou první je tzv. Digitální naučná 
stezka, která návštěvníkům ukáže 

digitalizaci procesů ve výrobě. Zde budou 
firmy prezentovat své produkty, které se 
v příslušných souvislostech a návaznostech 
na digitalizaci procesů podílí. Dalším prvkem 
je digitální „stage“ – živé vysílání, které bude 
pravidelně informovat o aktuálních informa-
cích. Třetím prvkem bude konference s ná-
zvem: „Digitální továrna 2.0. – Česko jako 
průmyslová velmoc“, která doplní ve středu 
9. října tuto speciální akci. Cílem konference 
je přiblížit posluchačům to, jak bude vypadat 
průmysl za 5 až 10 let, a co to znamená pro 
českou ekonomiku z hlediska inovací. Dále 
bude předveden referenční model Digitální 
továrny 2.0 s jasnou definicí. Konference 
představí směr průmyslu budoucnosti a díky 
příkladům z praxe ukáže, jak vypadá půso-
bení kyberfyzikálního modelování, případně 

implementace umělé inteligence v reálných 
procesech.  

Konference se koná pod záštitou Svazu 
průmyslu a dopravy a je rozdělená do čtyř 
tematických bloků. Po úvodních přednáš-
kách začne blok zaměřený na budoucnost 
automobilového průmyslu, mj. autonomní 
mobility. V rámci druhého bloku bude 
představen referenční model Digitální 
továrny 2.0 a jeho praktické naplňování. FO

TO
: M
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Odpoledne bude následovat prakticky 
zaměřená část na témata: Infrastruktura 
digitální průmyslové budoucnosti a Jak 
na digitální transformaci vaší firmy? Finále 
představuje závěrečný blok s konkrétními 
příklady z praxe. Hlavním cílem konference 
je předat zkušenosti majitelům, jednatelům 
malých, středních i větších firem, kteří řeší 
optimalizaci procesů ve firmách. Závěrečný 
networking nabídne účastníkům jedinečnou 
příležitost setkat se s experty i se zástup-
ci společností, které mají s implementací 
Průmyslu 4.0 nemalé zkušenosti. 

Hlavním partnerem Digitální továrny 2.0 
je Microsoft, do projektu je zapojena i řada 
dalších významných průmyslových a tech-
nologických firem, jako ABB, SKF, Škoda 
Auto, Bossard aj., které na MSV představí 
své chytré systémy pro efektivnější výrobu 
a inteligentní dopravní systémy. Více na: 
www.bvv.cz/msv 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE  
PRŮMYSLU V ŽIVÉM PŘENOSU
Hlavním tématem letošního MSV je Digital Factory a řešení zaměřená  
na digitální budoucnost. Součástí bude i speciální expozice  
s názvem Digitální továrna 2.0.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Což firma dokazuje svým novým zá-
kaznickým portálem myDMG MORI. 
Tento bezplatný Online Service Ma-

nager urychluje proces od popisu problému 
až po zpracování požadavku zákazníka 
a současně poskytuje všechny relevantní 
dokumenty v digitální podobě. 

„Nový zákaznický portál poskytuje 
bezprostřední přímý kontakt k DMG MORI 
včetně přehledu stavu probíhajících servis-
ních aktivit a přístupu ke všem dokumen-
tům,“ uvádí Dr. Thomas Froitzheim, jednatel 
společnosti DMG MORI Global Service 
GmbH, k strategickému významu nejnovější 
digitalizační iniciativy tohoto lídra trhu.

Snadno a rychle k lepšímu servisu a více 
znalostem
Cílem portálu myDMG MORI je podpořit 
efektivitu a spolehlivost servisu. Zákazníci 
mohou své požadavky na servis zasílat 
přímo online. „Stačí kliknout na předmětný 
stroj, krátce popsat problém a v případě 
potřeby připojit fotky nebo video – zcela 
bez čekání a nedorozumění po telefonu,“ 
zdůrazňuje Dr. Thomas Froitzheim. Poža-
davek se dostane přímo ke „správnému“ 
expertovi na servis u DMG MORI, který  
ho obratem zpracuje, zatímco zákazník 
může „live“ sledovat stav zpracování  
svého požadavku. Navíc lze dodávky ná-
hradních dílů sledovat pomocí funkce  
„track & trace“. Dodatečné dotazy a čekací 
doby na telefonní hotline odpadají, čímž 
zákazník získává na plánovatelnosti a pře-

hledu. Nyní tak každý zákazník profituje 
z komplexní transparentnosti. 

DMG MORI chce moderním portálem 
především splnit požadavky zákazníků, 

26 l 10-2019
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OPTIMALIZACE SERVISU  
POMOCÍ myDMG MORI
Společnost DMG MORI přistupuje k digitalizaci v průmyslu  
komplexně. Díky digitalizovaným procesům může zákazníkovi  
nabídnout konkrétní přidanou hodnotu. 

proto prostřednictvím centrální internetové 
adresy myDMGMORI.com nabízí komplex-
ní přehled o instalovaných strojích DMG 
MORI i o probíhajícím servisu a dodávkách 
náhradních dílů spolu se všemi relevantními 
dokumenty v digitální podobě.

Digitální dokumentace po celý životní 
cyklus strojů
Vedle obecných dokumentů, např. návodů 
k obsluze, zahrnuje knihovna zákazníka 
také specifickou dokumentaci všech servis-
ních zásahů a objednaných náhradních dílů 
k danému stroji, a to po jeho celý životní 
cyklus. Portál se bude průběžně rozšiřovat 
dalšími možnostmi a aplikacemi. Už brzo 

Portál poskytuje 
bezprostřední přímý 
kontakt k výrobci 
včetně přehledu 
stavu probíhajících 
servisních aktivit.

bude možno rezervovat školení online nebo 
vyhledávat v databázi často kladených 
otázek know-how firemních expertů.

myDMG MORI v dílně
Jako speciální highlight uvádí Dr. Thomas 
Froitzheim aplikaci myDMG MORI: „Pro 
servisní požadavek se daný stroj identifi-
kuje pouhým stisknutím tlačítka. Samo-
zřejmě je zde možnost ihned připojit 
fotky nebo videa.“ Jako další alternativa 
pro dílnu je myDMG MORI na CELOSu 
součástí základního provedení strojů a lze 
ho pohodlně vyvolat přímo na řídicím 
systému. „Všechny jmenované výhody 
bude po provedení upgrade na platfor-
mu WERKBLiQ možno využívat také pro 
stroje dalších výrobců, a tím pro celou 
výrobu.“ 

Tereza Prochová

Bezplatný 
Online Service 
Manager urychluje 
proces od popisu 
problému až 
po zpracování 
požadavku 
zákazníka.

Zákaznický 
portál zobrazí 
i specifickou 
dokumentaci všech 
servisních zásahů 
a objednaných 
náhradních dílů po 
celý životní cyklus 
stroje.
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Cokoliv pro Vaše
obráběcí centrum
Více než 7500 dílů
pro upnutí obrobků a nástrojů.

 

1:1 kompatibilní
s tepelně smrštitelným
upínačem
Hydraulický upínač

5stranné kompletní
obrábění při jednom upnutí
Manuální upínací systém

 KSX

Až 90%
úspora přípravných časů
Upínací systém nulového bodu
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Sachytrým hydraulickým upínačem ná-
strojů iTENDO představuje SCHUNK 
a start-up TOOL IT první inteligentní 

upínač nástrojů na světě, který monitoruje 
proces obrábění přímo na nástroji a umož-
ňuje regulaci řezných parametrů v reálném 
čase.

Inteligentní upínače nástrojů firmy 
SCHUNK, vyvinuté ve spolupráci s vídeň-
skou univerzitou TU Wien a společností 
TOOL IT GmbH taktéž z Vídně, využívají 
potenciál integrovaného monitorování pro-
cesu přímo v místě, kde se třísky tvoří. Tuto 

strategii nazývá firma SCHUNK „Closest-to-
-the-part“, při níž je inteligence integrována 
do prvního neopotřebitelného dílu výbavy 
stroje, který se nachází nejblíže obrobku. 
Tento chytrý nástroj, který je od letošního 
roku nabízen v kombinaci s hydraulický-
mi upínači nástrojů TENDO, umožňuje 
kompletní dokumentaci procesní stability, 
bezobslužné monitorování limitní hodnoty, 
detekci zlomení nástroje a v reálném čase 
regulaci otáček a posuvu.

„iTENDO je milníkem v oblasti technolo-
gie upínačů nástrojů,“ zdůrazňuje gene-

rální ředitel Henrik A. Schunk a doplňuje: 
„Poprvé kombinujeme vynikající mecha-
nické vlastnosti naší vlajkové lodi TENDO 
s možnostmi digitálního monitorování pro-
cesu.“ Podle Friedricha Bleichera, předsedy 
Institutu pro výrobní technologie (IFT) na 
vídeňské univerzitě TU Wien a zakladatele 
společnosti TOOL IT, umožňuje tento inteli-
gentní upínač nástrojů unikátní součinnost. 

„Technologie vestavěných systémů (angl. 
tzv. Embedded Systems) spojuje nejvyšší 
stupeň procesní transparentnosti s poten-
ciálem autonomního řízení procesu, aniž by 

28 l 10-2019

VLIV TEPLOTY NA PROCES SOUSTRUŽENÍ
V oblasti kovoobrábění je chlazení nezbytnou součástí  
řezného procesu a jeho vhodný způsob může významně zvýšit životnost 
nástroje a pomoci snížit náklady díky změnám ve tvaru  
třísky a výsledné teploty během procesu obrábění.
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se museli uživatelé zříci kvality a výkonnosti 
osvědčených přesných upínačů nástrojů,“ 
říká Friedrich Bleicher.

Geometrické a výkonnostní parametry 
zůstávají se snímači nezměněné
Upínače nástrojů s integrovanou proces-
ní inteligencí mají stejný vnější tvar jako 
upínače stávající. Také průchod chladicí 
kapaliny je možný jako obvykle. Inteligentní 
systém vybavený snímačem, baterií a vysí-
lací jednotkou zaznamenává proces přímo 
na nástroji. Tyto údaje přenáší bezdrátově 
do přijímací jednotky umístěné v rozvod-
né skříni stroje a odtud kabelem do řídicí 

a vyhodnocovací jednotky, kde dochází 
k vyhodnocení dat. Algoritmus průběžně ur-
čuje stupeň stability procesu. V závislosti na 
konkrétní aplikaci mohou být pomocí webo-
vé služby definovány jak limitní hodnoty, 
tak i příslušné reakce při jejich překročení. 
Všechna procesní data zůstávají v uzavřené 
řídicí smyčce stroje, čímž je zajištěna maxi-
mální bezpečnost dat. 

Permanentní kontrola a řízení procesu 
V průběhu obrábění inteligentní upínač 
nástrojů permanentně analyzuje proces 

obrábění. Stane-li se proces nestabilním, 
může být v reálném čase a bez zásahu 
operátora buď zastaven, nebo zpomalen, či 
přizpůsoben na předem definované základ-
ní parametry, dokud se proces opět nevrátí 
do stabilní oblasti. Systém umožňuje jak 
kompletní dokumentování a sledování limit-
ních hodnot, tak zlepšení kvality obrábění 

automatickou úpravou řezných parametrů 
při vibracích. 

Navíc mohou inteligentní upínače nástrojů 
umožnit analýzu stavu nástroje, jakož i zvý-
šení objemu odebraného materiálu. Systém 
je možné snadno doinstalovat na stávající 
technologii, aniž by byla nutná úprava nebo 
výměna dílů stroje. Protože algoritmy běží 
autonomně a obsluha definuje pouze limitní 
hodnoty a reakce, není třeba provádět od-
borné hodnocení získaných dat. Místo toho 
systém reguluje proces na základě vstup-
ních dat autonomně a v reálném čase. 

Gabriela Prudilová
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Inteligentní upínač 
nástrojů monitoruje 
proces obrábění 
přímo na nástroji.

Expozici v pavilonu F (stánek č. 14) 
zpestří čtyři pohyblivé robotické aplikace, 
na kterých bude znázorněný především 
rychlovýměnný systém SWS a široká 
škála koncových efektorů v kombinaci 
se známými výrobci robotických ramen. 
Letošní raritou bude pětiprstá ruka firmy 
SCHUNK SVH, se kterou si zákazníci 
budou moci osobně potřást.

Z upínací techniky se lze těšit například 
na magnetický upínací systém MAGNOS, 
silový a centrický upínací systém KON-
TEC KSC, upínací věž SCHUNK se třemi 
upínacími systémy KONTEC Vero-S, 

nebo na širokou škálu upínacích čelistí. 
Z automatizace firma předvede různé 
lineární moduly, mechatroniku, nejosvěd-
čenější chapadlo PGN-plus-P, kolabo-
rativní chapadla, rychlovýměnný systém 
SWS, robotické příslušenství a mnohé 
další.

Po celou dobu konání veletrhu budou 
zájemcům k dispozici profesionální pro-
školení zaměstnanci firmy, kteří ochotně 
zodpoví dotazy, předvedou vše, co bude 
na místě k vidění, a mohou i pomoci 
navrhnout řešení přesně na míru nebo jen 
přátelsky pohovořit. 

NA MSV JIŽ PO ČTRNÁCTÉ 
Společnost SCHUNK, která je pravidelným 
vystavovatelem strojírenského veletrhu, představí 
tradičně v hale F osm stacionárních palet,  
z nichž polovina budou produkty upínací techniky 
a druhá automatizace a robotické příslušenství. 

Chytrý iTENDO 
umožňuje 
monitorování  
a kontrolu procesu  
v reálném čase.

Geometrické  
a výkonnostní 
parametry upínače 
zůstávají nezměněny  
i při použití senzorů. 
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Bylo to dáno i tím, že snahou výrobců 
robotů bylo dodávat na trh univerzální 
manipulační zařízení charakterizova-

né únosností a délkou vyložení ramena v co 
největších počtech, aby výroba a konečná 
cena byla co nejlevnější. 

Výrobci strojů se naopak soustřeďovali 
na vývoj a zvyšování technických para-
metrů stroje, který je v jejich základním 
provedení určen technologickými schop-
nostmi. Automatizační technika je obvykle 
nabízena jako opce, použitelná na různých 
typech strojů a podobně jako u robotů 
charakterizovaná váhou a velikostí poloto-
varu. To platilo zejména pro automatizační 
techniku, kterou si výrobci strojů vyráběli 
sami nebo zadávali menším výrobcům 
(např. portálové nakladače soustružnických 
center).

Přední podávání robotem
V poslední době narůstají aplikace tzv. 
„předního podávání“ realizované robotem 
se sériovou kinematikou instalovaným na 
přední straně obráběcího stroje. Nahrazuje 
tak obsluhu autonomního zařízení bez auto-
matizace. Fyzickým rozhraním u tradičních 
automatizačních aplikací bývají dveře uzaví-
rající pracovní prostor stroje, a to buď horní, 
přední nebo boční podle umístění robota. 

Komunikačním rozhraním bývá elektro-
nická jednotka vstupů a výstupů zpro-
středkující informaci o ukončení naprogra-
mované činnosti jednoho z kooperujících 
partnerů a umožňující zahájení činnosti 
druhého. V poslední době se pro komu-
nikační činnost automatizovaných buněk 
stále častěji uplatňují aplikace datových sítí 
(Profibus, Devicenet, apod.). 

Robot v pracovním prostoru
Na sklonku loňského roku však došlo v Japon-
sku k ocenění zcela nového systému aplikace 
robota se sériovou kinematikou. Společnost 
Okuma, jeden z největších světových výrobců 
obráběcích strojů, vyvinula a zabudovala 
robot nazvaný Armroid přímo do pracovního 
prostoru svého výrobního zařízení a jeho řízení 
přenesla do řídicího systému stroje. 

OCENĚNÍ REALIZACE NOVÉ  
MYŠLENKY – OKUMA ARMROID
Až doposud se vyvíjely obráběcí stroje i roboty samostatně.  
Autonomní výrobní technika i autonomní robotická technika 
spolupracují, ale komunikace mezi nimi vždy probíhala přes rozhraní. 
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Armroid získal 
nebývalou pozornost 
i na evropské výstavě 
výrobních strojů EMO  
v Hannoveru.
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CNC soustružnické centrum Oku-
ma LB3000EX s robotem Armroid bylo 
v praktické aplikaci představeno na výstavě 
obráběcích strojů JIMTOF v Tokiu v listopa-
du 2018. Poté byl nový systém robotizace 
Okumy oceněn prestižní cenou jako jeden 
z deseti nejlepších výrobků Japonska za 
rok 2018. Systém byl představen spolu se 
stohovacím zásobníkem polotovarů a ob-
robků posouvající stroj s robotem Armroid 
do úrovně bezobslužných výrobních buněk. 
Nebývalou pozornost pak tento systém za-
znamenal i na evropské výstavě výrobních 
strojů EMO v Hannoveru v září letošního 
roku.

Z porovnání principu řízení dosavadních 
automatizačních prostředků s nasazením 
zařízení Armroid, robota příští generace, 
plynou i výhody nasazení:

1.  Armroid je řízen z jednoho řídicího sys-
tému společně se strojem jako jeho další 
osy a nevyžaduje tak žádné dodatečné 
systémy předávání dat a informací.

2.  Tím, že je Armroid zabudován do pracov-
ního prostoru obráběcího stroje, může 
simultánně s probíhajícím odběrem třísky 
vykonávat další pomocné nebo technolo-
gické činnosti.

3.  Poloha Armroidu v pracovním prostoru 
stroje neomezuje technologické parame-
try výrobního zařízení, a umožňuje i volbu 
lidské obsluhy, pokud je z technologic-
kých nebo jiných důvodů výhodnější 
zakládat a vyjímat polotovary ručně.

4.  Stroj s integrovaným robotem uvnitř 
pracovního prostoru je vysoce flexibilním 
řešením automatizace výroby malých 
a středních firem včetně hromadné výroby.

5.  Armroid má zásobník pro tři uchopova-
če dostupný uvnitř pracovního prostoru 
stroje.

6.  Snadné přistavení stohovací jednotky 
zpracovávaného materiálu umožňuje 
dlouhodobý bezobslužný provoz. 

7.  Příprava ani provoz výrobní buňky  
s Armroidem nevyžaduje žádné dodateč-
né zaškolování pracovníků, neboť vše je 
řízeno z řídicího systému stroje.
Oboustranným otevřením dveří dosavad-

ního nezávislého vývoje výrobních zařízení 
a robotů byla nalezena jednodušší cesta 
aktivní aplikace robotů nejen pro manipu-
laci s polotovarem, ale i v součinnosti se 
strojem při vylepšení podmínek obrábění 
a dalšího zvýšení produktivity. 

Ondřej Svoboda, MisanFO
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CNC soustružnické centrum 
OKUMA LB3000 EX s robotem 
Armroid zabudovaným do 
pracovního prostoru.

Detail robotické operace  
v soustružnickém centru  
LB3000 EX.

Vysunutý robot v pracovním 
prostoru připravený na 
bezobslužný provoz. 

Složený robot v pohotovostní 
poloze uvnitř pracovního prostoru 
soustruhu.

Práce s obsluhou  
a bezobslužný provoz.

Koncový uchopovač

Denní pracovní směna  
s operátorem

Noční směna obsluhovaná 
robotem

Pohyblivý 
zásobník
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Jak řekl Ing. Pavel Cach, výkonný 
ředitel společnosti HIWIN, firma 
představí ve zcela nově pojaté expo-

zici na více než 150 m2 výstavní plochy, 
kromě uceleného portfolia  polohovací 
lineární techniky, také novinku v podobě 
nové generace pojezdových drah řady LT, 
určenou pro větší dosah průmyslových 
robotů. Jedná se o zcela nové standardi-

zované řešení pro průmyslovou automa-
tizaci a robotizaci. Vedle nové pojezdové 
dráhy LT bude pro návštěvníky v expozici 
firmy připravena i funkční dráha velikosti 
LT-S s robotem Fanuc M-20iA-35M.

Společnost HIWIN zařazuje do své 
nabídky standardizovaná řešení horizon-
tálních pojezdů nové generace s označe-
ním LT. Tato řada zahrnuje modely LT-S, FO
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VĚTŠÍ DOSAH DÍKY  
POJEZDOVÝM DRAHÁM
Tradiční účastník MSV v Brně, společnost HIWIN, ve své expozici  
v hale V předvede nabídku polohovací lineární techniky,  
které bude dominovat nová generace pojezdových drah  
pro průmyslové roboty.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Nové řešení pro 
průmyslovou  
automatizaci dovoluje 
robotům rozšíření 
manipulačního  
prostoru. 

1
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LT-M a LT-L. Liší se především maxi-
málním zatížením (od 300 až po 3000 
kg) a parametry rychlosti a zrychlení. 
Nové pojezdové dráhy zajistí průmys-
lovým robotům vyšší dosah a rozšíření 
manipulačního prostoru. Pohon drah 
je řešen ozubeným hřebenem s pas-
torkem. Dráhy řady LT jsou z důvodů 
snadného řízení a implementace ve vět-
šině případů osazeny motorem výrobce 
robota. Dle typu motoru a požadované 
dynamiky se pak volí převodovka. 
HIWIN nabízí tato řešení nejen uživa-
telům robotů, ale i přímo jejich jednot-
livým výrobcům, kteří chtějí nabízet 
ucelené aplikace. 

„Kromě aktuál-
ně představeného 
standardizovaného 
řešení drah LT jsme 
samozřejmě také 
schopni reagovat na 
individuální a specific-
ké požadavky zákazníka 
a připravit řešení doslova na 
míru,“ doplňuje Petr Severa, výrobní 
ředitel střediska polohovacích systé-
mů společnosti HIWIN, a pokračuje: 
„Kompletní program pojezdových drah 
byl vyvinut, navržen a je realizován přímo 
v sídle českého zastoupení firmy HIWIN 
v Brně. Současně jsme rozšířili brněnské 
výrobní a skladovací prostory o dalších 
800 m2, což nám umožní výrazně zkrátit 
čas dodávek nejen komponent lineární 
techniky, ale také ucelených řešení se 
značkou HIWIN.“

Mezi další zajímavé produkty lineární 
techniky HIWIN, které budou představené 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
2019 patří inovovaný typ kuličkové matice 
HIWIN DEB-N, která se oproti před-
chozímu typu vyznačuje delší životností 
a umožňuje dosahovat vyšších rychlostí 

polohování. Nové provedení převodníků 
kuliček vede navíc ke snížení hlučnosti 
převodu. Významnou výhodou je, že po-
mocí originálního řešení výměnných stěra-
čů mohou konstruktéři navrhovat vhodná 
provedení kuličkových šroubů pro různá 
pracovní prostředí. Díky svým výjimečným 
technickým vlastnostem a specifikacím 
najdou matice řady DEB-N široké uplatně-
ní v aplikacích lineární techniky. 

V neposlední řadě je třeba upozornit 
na další z vystavovaných produktů, a to 
lineární systémy HIWIN HS, konkrét-
ně na model HS2, který představuje 
odolný a spolehlivý víceosý systém 
vytvořený z modulů produktové řady Hx. 

Toto řešení integruje 
dvouosý systém typu 
HD s dvoukolejnicovým 
modulem HT do jedno-

ho flexibilního zařízení. 
Pohon je v obou přípa-

dech – směrech – realizován 
pomocí ozubeného řemene. 

HS2 tak dosahuje vysokých rychlostí 
polohování s přesností na desetiny mili-
metru.

„Společnost HIWIN se účastní 
brněnského strojírenského veletrhu 
nepřetržitě od roku 2002. Veletrh je pro 
nás jedinečná příležitost, jak prezentovat 
naše produkty široké odborné veřejnos-
ti a setkat se nejen se stávajícími, ale 
i s budoucími zákazníky v inspirativním 
prostředí,“ doplňuje Ing. Petr Jašek, 
jednatel společnosti HIWIN s.r.o., a do-
dává: „Brněnský strojírenský veletrh má 
i svoji významnou mezinárodní stránku, 
což dokládají pracovní návštěvy našich 
zahraničních partnerů z Rumunska, Bul-
harska, Slovenska, Srbska, Chorvatska 
nebo Německa.“ 

Filip CvetlerFO
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Zveme vás  
k návštěvě  

MSV Brno do 
expozice HIWIN  

v pavilonu V,  
stánek č. 098.

Horizontální pojezdy LT nové generace  
se liší maximálním zatížením a parametry 
rychlosti a zrychlení.

Inovovaný typ kuličkové matice DEB-N 
umožňuje dosahovat vyšších rychlostí 
polohování.
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Svět kolem nás se stále více zrychlu-
je, stejně tak komunikace mezi lidmi, 
přidává se komunikace mezi lidmi 

a věcmi a dokonce mezi věcmi vzájemně. 
Zjednodušuje se přístup k informacím všeho 
druhu, až často nevíme, které jsou ještě důle-
žité a které už nadbytečné. Ve společnostech 
pociťují lidé na různých pozicích rostoucí tlak 
na rychlost rozhodování, roste i množství 
rozhodnutí, která je potřeba učinit. Ale pokud 
mají být rozhodnutí učiněna odpovědně, jsou 
k nim nutné relevantní vstupní informace. 

V takovéto roli je i většina uživatelů ob-
ráběcích strojů. Uživatelem ale v kontextu 
získávání a vyhodnocování informací mohou 
být lidé na velmi odlišných pozicích. Může to 
být operátor ovládající stroj, mistr ve výrobě, 
kterého zajímá efektivita a plynulost provozu, 
či vedoucí oddělení údržby, jehož úkolem je 
zajišťovat bezporuchový provoz výrobních 
zařízení. Nebo třeba lidé, jejichž úkolem jsou 
strategická rozhodnutí, např. majitelé fi rem, 
nebo výrobní a techničtí ředitelé.

Sofi stikovaná obráběcí centra, která se vy-
rábějí v akciové společnosti TOSHULIN, jsou 
z hlediska mechanické stavby postavena na 
bázi svislých soustruhů. Většinu produkce 
však tvoří multifunkční zařízení, která kromě 
soustružení nabízejí celou řadu dalších tech-
nologií třískového obrábění, jako jsou frézo-
vání, vrtání, vyvrtávání, závitování a broušení. 
Jsou řízena nejmodernějšími CNC systémy, 
což znamená, že k používání a ovládání 
stroje jsou nutné určité znalosti. Neméně 

důležité jsou i předpoklady a dovednosti 
v oblasti tvorby technologických programů, 
bez kterých stroj žádný obrobek neobrobí. 
Jednou z mnoha výhod CNC řízení však je, 
že poskytuje velké množství informací o stroji 
a také stále se zvětšující objem dat, které lze 
z CNC systému vytěžit. Potíž je v tom, že tyto 
informace jsou k dispozici jen omezené sku-
pině uživatelů, kteří umí CNC systém ovládat 
a znají jeho rozsáhlou strukturu.

Přístupné informace pro všechny 
Vývojáři z TOSHULIN proto vytvořili nové 
originální řešení, jež pomáhá uživatelům na 
všech pozicích ve fi rmě jednoduše získat 

potřebné informace o stroji. Jde 
o systém, který nabízí intuitivní 

ovládání bez nutnosti jakýchkoli 
předchozích znalostí a zkušenos-

tí. Vše je naprosto „user-friendly“, 
informace získané ze stroje jsou 

předkládány ve formě webové stránky, 
což je velmi důležitý aspekt, protože jsou 

tak dostupné prostřednictvím jakéhoko-
li zařízení, které je připojeno k internetu 

a umožňuje zobrazovat webové stránky. Na 
stolní PC, notebook nebo chytrý telefon tedy 
není potřeba instalovat žádný specializovaný 
software. Z výše uvedeného vyplývá, že uži-
vatel může být přímo u stroje nebo stát třeba 
na druhém konci zeměkoule.

Systém sloužící k vizualizaci a zpracování 
dat dostal název TOSCADA. Je založen na 
průmyslovém počítači fyzicky umístěném 
v rozvaděči stroje. Počítač komunikuje 
s CNC řídicím systémem stroje přes stan-
dardizované rozhraní OPC-UA. Důvodem 
k využívání standardních prvků je snaha 
o vytvoření řešení, které bude možné použí-
vat na obráběcích strojích vybavených řídicí-
mi systémy od různých výrobců. V současné 
době již existuje několik instalací systému 
na strojích řízených systémem Siemens 
Sinumerik 840D sl. 

Co TOSCADA umí? 
Umožňuje prostřednictvím grafi ckého 
uživatelského rozhraní nahlédnout obrábě-
címu centru takříkajíc pod pokličku. Z vel-
kého množství údajů, které poskytuje řídicí 
systém, byly vybrány ty, jež jsou užitečné 
nebo zajímavé pro širokou škálu uživatelů. 
Obecně by se nabízené údaje daly rozdělit 
do tří skupin. Prvními jsou údaje o aktuálním 
stavu stroje. Jsou on-line průběžně načítány 
a aktualizovány. Do druhé skupiny by se daly 
zařadit veličiny, u nichž je z nějakého důvodu 
vhodné sledovat nejen aktuální hodnoty, ale 
také ukládat jejich průběh v čase. A třetí 
skupinou jsou statická data.

V grafi ckém rozhraní systému TOSCADA 
jsou zobrazovaná data logicky uspořádána 
na řadě obrazovek. Výchozí úvodní obra-
zovka slouží jako rozcestník k obrazovkám 
s jednotlivými skupinami údajů. Uživatel, 
který je zaměřen na aktuální stav výroby, 
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TOSCADA – ROZHRANÍ PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ
Pod označením TOSCADA nabízí společnost TOSHULIN 
novinku pro zvýšení komfortu při používaní svých obráběcích strojů. 
Jde o účinný způsob získávání dat pro efektivní řízení výroby.   
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 » multifunkční obráběcí stroje
 » železniční speciály

 » těžké svislé soustruhy 
– jednostojanové provedení

 » těžké svislé soustruhy 
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 TOSHULIN, a.s.
Wolkerova 845 | 768 24 Hulín 

www.ckd-blansko.cz

 ČKD BLANSKO-OS, a.s. 
Blanenská 1321/47 | 664 34 Kuřim

www.tos-kurim.cz

 TOS KUŘIM – OS, a.s.
Blanenská 1321/47 | 664 34 Kuřim

potřebné informace o stroji. Jde 
o systém, který nabízí intuitivní 

ovládání bez nutnosti jakýchkoli 
předchozích znalostí a zkušenos-

tí. Vše je naprosto „user-friendly“, 
informace získané ze stroje jsou 

předkládány ve formě webové stránky, 
což je velmi důležitý aspekt, protože jsou 

tak dostupné prostřednictvím jakéhoko-
li zařízení, které je připojeno k internetu 

a umožňuje zobrazovat webové stránky. Na 
stolní PC, notebook nebo chytrý telefon tedy 
není potřeba instalovat žádný specializovaný 
software. Z výše uvedeného vyplývá, že uži-
vatel může být přímo u stroje nebo stát třeba 
na druhém konci zeměkoule.

Systém sloužící k vizualizaci a zpracování 
dat dostal název TOSCADA. Je založen na 
průmyslovém počítači fyzicky umístěném 
v rozvaděči stroje. Počítač komunikuje 
s CNC řídicím systémem stroje přes stan-

Svět kolem nás se stále více zrychlu-
je, stejně tak komunikace mezi lidmi, 
přidává se komunikace mezi lidmi 

a věcmi a dokonce mezi věcmi vzájemně. 
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ovládání bez nutnosti jakýchkoli 
předchozích znalostí a zkušenos-

tí. Vše je naprosto „user-friendly“, 
informace získané ze stroje jsou 

předkládány ve formě webové stránky, 
což je velmi důležitý aspekt, protože jsou 

tak dostupné prostřednictvím jakéhoko-
li zařízení, které je připojeno k internetu 

a umožňuje zobrazovat webové stránky. Na 
stolní PC, notebook nebo chytrý telefon tedy 
není potřeba instalovat žádný specializovaný 
software. Z výše uvedeného vyplývá, že uži-
vatel může být přímo u stroje nebo stát třeba 
na druhém konci zeměkoule.

Systém sloužící k vizualizaci a zpracování 
dat dostal název TOSCADA. Je založen na 
průmyslovém počítači fyzicky umístěném 
v rozvaděči stroje. Počítač komunikuje 
s CNC řídicím systémem stroje přes stan-

HLAVNÍ 
PŘEDNOSTI SYSTÉMU

Uživatelsky atraktivní a srozumitelná 
vizualizace

Podpora prediktivní údržby

Vzdálený přístup a možnost sledovat 
stroj online odkudkoliv

Aktuální přehled o stavu stroje 
pomocí live kamery

Logování dat

Přehled alarmů a chybových hlášení
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zjistí na jedno kliknutí, v jakém režimu se stroj 
právě nachází (v automatickém, seřizovacím, 
v poruše apod.), jaký program je spuš-
těn, jakou rychlostí se právě pohybují osy 
a vřetena, jaké jsou teploty klíčových motorů 
apod. Uživatelé, jejichž úlohou je údržba 
zařízení, ocení okamžitý přehled o aktuálním 
stavu provozních kapalin a názorné grafi cké 
znázornění doby do příštího předepsaného 
úkonu údržby.

Velmi atraktivní funkcí je – pokud je stroj 
vybaven volitelnou opcí, průmyslovou 
kamerou v pracovním prostoru – možnost 
sledovat on-line dění uvnitř stroje. Toto 
příslušenství se s výhodou používá u větších 
strojů nebo v případě, že obrobky vyžadují 
obrábění v dutinách, kde by nebylo možné 
obráběcí proces jiným způsobem kontrolovat. 
Se systémem TOSCADA je to možné. A to 
odkudkoliv, třeba z domova.

Archivovaná data 
Pro toho, kdo se zajímá o efektivitu využívání 
stroje, způsob jeho provozování apod., jsou 
velmi užitečná archivovaná data. TOSCADA 
generuje názorné grafy vyjadřující využití 
stroje za posledních 60 minut i za posledních 
24 hodin. U grafů lze intuitivně nastavovat 
délku zobrazovaného časového úseku. Do 
historie lze také nahlédnout i u dalších veličin, 
jako jsou rychlosti pohybu jednotlivých os 
a vřeten, teploty klíčových motorů, spotřeba 

energie, seznam chybových hlášení a alarmů. 
Archivovaná data se opět zobrazují velmi 
názornou grafi ckou formou. 

Jako příklad tzv. statických dat lze uvést 
manuál ke stroji, který je v systému přehledně 
přístupný uživateli ve formě PDF souborů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že možnosti 
systému TOSCADA jsou značné, přičemž 
systém i dodavatel jsou otevřeni dalším 
vylepšením. Funkce a parametry systému lze 
přizpůsobit přáním zákazníka. V tomto ohledu 
nabízí TOSHULIN jedinečnou fl exibilitu, jelikož 
je tvůrcem systému a dokáže reagovat na 
speciální požadavky zákazníků vlastními sila-
mi. Tuto nejnovější verzi systému TOSCADA 
prezentovala fi rma na nedávném mezinárod-
ním veletrhu EMO 2019 v Hannoveru.  

Vojtech Frkal,
technický ředitel TOSHULIN, a.s.FO
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Dění v pracovním 
prostoru stroje 
lze sledovat on-line 
na dálku, například 
z domova.
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Stav provozních náplní Stav pravidelné údržby Kamerový systém uvnitř stroje1 2 3
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Uápracovních stolů vybavených ze-
jména svěráky používali pracovníci 
(a především pracovnice) velké 

množství tzv. „šábrů“ a jiných pomůcek, 
často vlastní a originální konstrukce. 
Postupem času se však i zacházení s os-
třinami a ostrými hranami po obrábění 
mění. 

Výrazně rostou požadavky, které jsou 
předepsané na výkresu – velikost, úhel 
nebo tvar hrany a drsnost na hraně. Do-
konce v některých případech je provedení 
hrany na obrobku zcela zásadní pro funkci 
celého složitého výrobku. Na druhé straně 
se firmy snaží eliminovat nevýhody, které 
přináší tradiční způsob srážení hran. Mezi 
hlavní nevýhody patří zejména to, že kvalita 
provedení výrazně kolísá, prodlužuje se 
výrobní průběh, hrozí nebezpečí neprove-
dení ruční úpravy a v některých případech 
je ruční úprava velmi drahá nebo zcela 
neřešitelná. Typickým problémem v této 

oblasti je průnik otvorů nebo otvorů a ro-
vinné plochy. 

Unikátní řešení
Švýcarská společnost HEULE představuje 
světovou špičku ve vývoji a výrobě nástrojů 
na obrobení hran na průnik otvorů. Jejich 
nástroje jsou unikátní zejména v tom, že  
reagují na skutečnou polohu hrany, a začnou 
ji obrábět teprve tehdy, když se nůž dotkne 
materiálu. To je zásadní rozdíl proti jiným 
řešením, např. s pevnou srážecí destičkou. 

Dalším obrovským posunem při řeše-
ní průniků otvorů je konstrukce nástrojů. 
Vývojáři firmy HEULE postavili technologii 
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srážení hran u průniku otvorů na úroveň 
ostatního obrábění. Nástroje mají držák 
s vyměnitelnou destičkou, destička má 
různé geometrie a povlaky podle jakosti 
obráběného materiálu. Výměnou destičky 
lze měnit velikost hrany, řezné podmínky 
se blíží k podmínkám pro vrtání a dodávky 
standardních výrobků probíhají ze skladu. 
A stejně jako u jiných typů obrábění, i firma 
HEULE dokáže připravit řešení šité přesně 
na míru zákazníkovi.

Mezi poslední výstupy z vývojového 
oddělení výrobce patří nástroje pro hrany 
u otvorů o průměru od 1 mm (standardně 
začíná výrobní sortiment na průměru 2 mm). 
Dále je to program X-BORES, tzn. nástroje 
pro řešení průniků otvorů o stejném průmě-
ru, což je poměrně častý případ z praxe.

Nástroje pro zpětné zahloubení
Část nástrojů HEULE je určena pro výrobu 
zpětných zahloubení. Jedná se opět o ori-

TECHNOLOGIE SRÁŽENÍ HRAN  
NA ÚROVNI OSTATNÍHO OBRÁBĚNÍ
Starší generace si určitě vybaví nepostradatelnou část klasických 
strojírenských dílen – ruční úpravu. Tady musela projít veškerá produkce, 
aby byla manuálně zbavena ostřin na průnicích obrobených ploch. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Na českém trhu zastupuje firmu HEULE 
plzeňská společnost HOFMEISTER. 
Jejich společnou expozici najdete  
v pavilonu F ve stánku č. 033. 

Nástroj BSF pro zpětné 
zahloubení v automatickém cyklu

Nástroj COFA pro průnik typu 
otvor/otvor

Nástroj SNAP pro průnik typu 
otvor/plocha

Nástroj VEX pro současné vrtání  
a oboustranné sražení hrany

Nástroj BSF – detail nože

Nástroj SOLO pro zpětné 
zahloubení – detail nože

1

2 3

1

2

3
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6
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ginální řešení, schopné pracovat v automa-
tickém cyklu bez nutnosti ručního zásahu. 
Typ nástroje SOLO dokáže řešit i technicky 
extrémně náročné aplikace s velkou sílou 
stěny obrobku, s přerušovaným řezem 
apod.

Uvedené nástroje budou zároveň na-
sazeny na strojích v expozicích dovozců 
obráběcích strojů fi rem Misan a Wemco 
v pavilonu P ve stáncích č. 142 a 143.

Společnost HOFMEISTER nabízí také 
řešení na opracování jiných typů ostrých 
hran. K tomu jsou vhodné zejména nástroje 
fi rem XEBEC a J.W.DONE. 

Stanislav Škabraha
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7.-11. 10. 2019 
Brno - Výstaviště 

61. mezinárodní
strojírenský 
veletrh

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do naší expozice v pavilonu “F“, stánek č. 033,
kde Vám představíme odjehlovací a zahlubovací nástroje švýcarské �rmy HEULE.

Zároveň Vás srdečně zveme do expozic �rem MISAN v pavilonu “P“, stánek č. 142 
a WEMCO v pavilonu “P“, stánek č. 143, kde můžete shlédnout ukázky obrábění
námi dodávanými nástroji. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

HOFMEISTER s.r.o., Mezi Ploty 12, 326 00 Plzeň, +420 377 242 062, obchod@hofmeister.cz                                                                                                  www.hofmeister.cz

pavilonu , ,
kde Vám představíme odjehlovací a zahlubovací nástroje švýcarské �rmy HEULE.

 pavilonu “P“, stánek č. 142
, kde můžete shlédnout ukázky obrábění

 ▼ INZERCE
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Tímto přírůstkem umožňuje výrobce 
celosvětově nejrozšířenějších kola-
borativních robotů doposud nejvyšší 

manipulační zatížení – až 16 kg. Kooperující 
robot UR16e je vyvinutý na inovativní 
platformě e-Series, a kombinuje velké 
manipulační zatížení s rádiem 900 mm. 
Díky opakovatelnosti pohybu s přesností 
± 0,05 mm je ideální pro automatizaci 
úkolů, jako např. manipulace s těžkými 
předměty či údržba strojů. 

Stejně jako ostatní koboti z řady e-Se-
ries: UR3e, UR5e a UR10e, tak i UR16e 
má zabudovaný senzor síly, 17 konfi guro-
vatelných bezpečnostních funkcí včetně 
přizpůsobitelného času zastavení a vzdá-
lenosti ramene i intuitivní programování. Je 
postaven tak, aby splňoval nejnáročnější 
regulace a bezpečnostní standardy pro ni-
čím neomezenou spolupráci mezi robotem 
a člověkem (včetně EN ISO13849-1, PLd, 
Categroy 3 a EN ISO 10218-1).

Vyšší manipulační zatížení
Pod heslem „Built To Do More“ mění 
společnost Universal Robots paradigma au-
tomatizace ve výrobě. Její portfolio kobotů 
umožňuje výrobcům mezi sebou soutěžit 
a růst. Současná řešení jsou postavena na 
ještě vyšší výkony. Na rozdíl od tradičních, 
ale nákladných automatizačních řešení, 
poskytuje UR výrobcům bez ohledu na 
velikost přesně to, co potřebují k urychlení 
automatizace pomocí kobotů. Díky intuitiv-
nímu programování a nulovému narušení 
výroby je možno je velmi snadno integrovat 
do stávajících výrobních procesů.

Výrobcům přináší:
•   Rychlé nastavení díky snadnému 

programování a malému půdorysu. 
Stejně jako všechny koboty z portfolia 
UR lze i novinku bez větších zkušenos-
tí uvést do provozu (včetně montáže 
a programování) za méně než hodinu. 
S malým půdorysem a rádiem 900 mm se 
snadno integruje do jakéhokoli výrobního 
prostředí.

•   Řeší ergonomii na pracovišti. Šestnáct 
kilogramů manipulačního zatížení eliminu-
je problémy s ergonomií a produktivitou 

na pracovišti. Zaměstnanci tak nemusí 
manipulovat s těžkými břemeny, což šetří 
čas, a tím snižuje náklady. 

•   Ideální pro manipulaci s těžkými 
materiály. Robustní rameno je navrženo 
pro automatizaci procesů vyžadující velké 
manipulační zatížení, obsluhu CNC strojů 
včetně manipulace s více komponenty, 
aniž by byla snížena přesnost.

NOVÝ UR16E JE STVOŘEN, ABY ZVLÁDL VÍCE
Novinka v portfoliu Universal Robots rozšiřuje možnosti kolaborativní 
robotiky. Model UR16e bude představen na MSV v Brně ve dvou 
pavilonech: v hale P v expozici fi rmy Exactec a hale G1 
v expozici fi rmy Amtech. 

Po celém světě je v současnos-
ti provozováno přes 37 000 kobotů, 
které provádí únavné a náročné úkoly 
napříč všemi výrobními prostředími. Jde 
např. o montáž, pick and place, leštění, 
paletizaci, údržbu strojů nebo utahování 
šroubů. 

David Kostolník
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Kobot zvládne 
vyšší manipulační 
zatížení a je vhodný 
k urychlení 
automatizace výroby.

Novinka UR16e 
umožňuje výrobcům 
zlepšit výkon, vyřešit 
nedostatek zaměstnanců 
i rozšířit podnikání.

Všechny modely řady 
e-Series (zleva UR3e, 
UR5e, UR16e, UR10e) 
disponují senzorem síly.

1
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Arsenal 
chrání svá data 
s řešením 
A kdy začnete Vy?

Softwarové zálohovací řešení pro organizace všech 
velikostí se snadnou instalací a aktivní ochranou dat.Backup

www.acronis.cz

Budování vítězné strategie dnes znamená záznam a sledování nespočetného množství 
informací a jejich ochranu. Acronis dodává nástroje efektivní a zabezpečené ochrany 
všech dat, aplikací a systémů v rámci IT infrastruktury Arsenal Football Club, což také 
znamená ukládání video záznamů všech tréninků prvního týmu v tréninkovém centru 
London Colney a fotbalové akademie v Hale End.
znamená ukládání video záznamů všech tréninků prvního týmu v tréninkovém centru 
London Colney a fotbalové akademie v Hale End.
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NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ 
MATERIÁLŮ (NDT ZKOUŠKY)

Náš tým NDT techniků provádí kontroly svarů 
a výrobků pomocí různých metod a vlastních 
zařízení. Díky mobilním laboratořím zajistíme 
okamžité vyhodnocení přímo u zákazníka. 

DEKRA CZ a.s., Akreditovaná laboratoř, Motoristů 77, 530 06 Pardubice VI
e-mail: specialndt@dekra.com, www.dekra.cz, tel.: +420 466 310 203, +420 466 310 354

KLASICKÉ METODY:
> radiografi cká zkouška
> ultrazvuková zkouška
> magnetická prášková zkouška
> kapilární zkouška
> vizuální (přímá) zkouška
> zkouška vířivými proudy

ZAŘÍZENÍ:
> RT – klasické fi lmy nebo paměťové 
 folie CR, mlok M6, mlok M18, 
 Gammamat (Ir 192, Se 75), RTG 
 lampy
> RT – po dohodě se zákazníkem 
 možnost použití izotopu Co 60 
 (pro silnostěnné odlitky atd.)
> UT – TOFD, Phased Array
> UT – Creep waves
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L etošní stánek ABB v pavilonu A se 
ponese v originálním duchu a unikátní 
formě. Jako jeden z globálních tech-

nologických lídrů představí digitální tech-
nologie a inteligentní řešení, které pomá-
hají zákazníkům dosahovat vyšší flexibilitu 
a produktivitu výroby. Atraktivní exponáty 
z oblasti digitalizace průmyslu a automa-
tizace výroby představí v rámci expozice 
ABB celá řada partnerských firem.

Jak řekla Tanja Vainio, generální ředitelka 
ABB Česká republika a Slovensko:  „Bu-
doucí výrobní provozy budou inteligentnější, 
flexibilnější a umístěny blíže zákazníkům. 
Abychom mohli přinášet řešení připravená 
na budoucnost, propojujeme znalosti a zku-
šenosti z oblasti elektrotechniky, automati-
zace, robotiky a digitalizace. ABB již dnes 
díky svým řešením jedinečným způsobem 
kombinuje práci lidí a robotů a otevírá nové 
příležitosti.“

Ve speciální expozici v hale A bude ABB 
prezentovat své produkty v továrně budouc-
nosti. Její součástí bude i unikátní patento-
vaná nabíjecí stanice HP Terra Gen 2,  
která je schopna nabít osobní auto na  
dojezd 200 km během pouhých 8 minut. 

Důležitost partnerství 
Partnerství s předními výrobními společ-
nostmi je klíčovým prvkem strategie firmy. 
Právě proto letos sdílí svůj stánek s partner-
skou firmou B&R a technologickými partne-
ry, jako je např. Hewlett Packard Enterprise 

DIGITÁLNÍ PRŮMYSL PODLE ABB 
Na letošním MSV umožní společnost ABB nahlédnout do výsledků 
spolupráce s partnerskými firmami v odvětví nejmodernějších digitálních 
technologií, které mohou změnit různé oblasti našeho života.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Továrna budoucnosti bude představena  
ve speciální expozici v hale A.

Roboty ABB se běžně používají ve svařovacích 
aplikacích automobilové výroby.

K automatizaci výroby dnes výrazně  
přispívají i roboty.
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či systémoví integrátoři robotů ABB, kteří 
představí konkrétní robotická pracoviště. 
Například pracoviště se strojovým viděním 
nové generace ukáže společnost Eltep. Jde 
o příklad inteligentní automatizace, která 
dokáže pomocí nového 3D scanneru samo-
statně vyhledávat díly. K dalším partnerům 
patří např. MSV Systems, na jehož obra-
zovkách bude možné sledovat vizualizaci 
tvarování plastových trubek rozvodů paliva 
prostřednictvím virtuální reality, tzv. thermo-
forming. Mezi jinými bude k vidění i řešení 
pro bezpečné pracovní prostředí od Jokab 

Safety nebo autonomní měřicí linka od firmy 
Kuboušek.

Inteligentní řídicí pracoviště
Poprvé ABB představí inteligentní řídicí 
pracoviště EOW-i, které má již reálné refe-
rence v České republice. Jde o jedinečné 
ergonomické řešení pro řízení průmyslových 
procesů s rozšířenými digitálními funkcemi 
pro operátory. Pracoviště EOW-i zvyšuje 
efektivitu obsluhy, a v situacích, kdy je 
třeba jednat, poskytuje vše na dosah ruky 
pro rychlé řešení.

Až kolem 80 % nežádoucích odstávek lze 
podle zkušeností předvídat a až 5 % ztrát ve 
výrobě je více či méně způsobeno lidským 
faktorem. Důležitou funkcí EOW-i je také 
zajištění plné bdělosti operátorů, zvýšení 
jejich pozornosti a snížení únavy s ohledem 
na jejich fyzické i mentální zdraví. 

Digitalizace provozu
Součástí rodiny ABB Ability je Digital 
Powertrain, řetězec zařízení k přenosu infor-
mací o stavu pohonu a zákaznické aplikace, 
který zahrnuje servisní služby, analytické 
softwary a chytré senzory s cloudovým 
připojením. Řetězec se skládá z frekvenč-
ního měniče, elektromotoru, čerpadla, 
popř. kompresoru. Jednotlivá zařízení jsou 
osazena chytrými senzory, které posílají 
údaje o svém aktuálním stavu na cloud, 
kde jsou data dále vyhodnocena. Uživatel 
tak získává zcela nové možnosti přehledu 
o aktuálním stavu své aplikace. 

Petr Kostolník

NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ 
MATERIÁLŮ (NDT ZKOUŠKY)

Náš tým NDT techniků provádí kontroly svarů 
a výrobků pomocí různých metod a vlastních 
zařízení. Díky mobilním laboratořím zajistíme 
okamžité vyhodnocení přímo u zákazníka. 

DEKRA CZ a.s., Akreditovaná laboratoř, Motoristů 77, 530 06 Pardubice VI
e-mail: specialndt@dekra.com, www.dekra.cz, tel.: +420 466 310 203, +420 466 310 354

KLASICKÉ METODY:
> radiografi cká zkouška
> ultrazvuková zkouška
> magnetická prášková zkouška
> kapilární zkouška
> vizuální (přímá) zkouška
> zkouška vířivými proudy

ZAŘÍZENÍ:
> RT – klasické fi lmy nebo paměťové 
 folie CR, mlok M6, mlok M18, 
 Gammamat (Ir 192, Se 75), RTG 
 lampy
> RT – po dohodě se zákazníkem 
 možnost použití izotopu Co 60 
 (pro silnostěnné odlitky atd.)
> UT – TOFD, Phased Array
> UT – Creep waves
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Budoucí výrobní 
provozy budou 
inteligentnější, 
flexibilnější a umístěny 
blíže zákazníkům.
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Systém je založen  
na přesném určení  
polohy a tvaru dílu  
laserovým skenerem.

42 l 10-2019

Dodatečné řezání úkosů na dílech, 
které byly dříve vyřezané kolmo, je 
standardním postupem přípravy sva-

rových ploch v mnoha oblastech kovoděl-
ného průmyslu. Výrobci zařízení a konstruk-
cí často pracují s velkými tloušťkami ocelí, 
které není možné (nebo ekonomické) hned 
vyříznout s úkosem, např. kvůli omezením 
řezací technologie nebo by přímé řezání 
pod úhlem z tabule plechu znamenalo ne-
únosné plýtvání materiálem (velký nepouži-
telný odpad).

Úkosy u velkých tlouštěk
V případě velkých tlouštěk materiálu je 
jedním ze zažitých postupů řezání doda-
tečných úkosů pomocí robotizovaného 
pracoviště. Postup je následující: Díl se 
nejprve vyřízne na konvenčním CNC řeza-
cím stroji kolmo (plazmou nebo kyslíkovým 
plamenem). Následně se vyřezaný díl musí 
přemístit na oddělené pracoviště s robo-
tem. Tam je třeba díl umístit na přesně 

určené místo na řezací 
ploše a iniciovat proces 
řezání robotem, přičemž 
je potřeba nahrát řezný 
program do řídicího 
systému robota. Robot 
pak vyřízne dodatečné 
úkosy.

Vylepšení postupu
S přihlédnutím na 
dlouhodobý vývoj, který 
již téměř 20 let realizuje 
firma MicroStep v ob-
lasti úkosového řezání, 
a také na mnohaleté 
zkušenosti s řízením 
procesů a integrací 
různých zařízení do 
CNC strojů, přišla firma 
s myšlenkou značného 
vylepšení tohoto postu-
pu – řezání dodatečných 
úkosů přímo na řezacím 
stroji. Ten musí být vy-
baven naklápěcí hlavou 
a skenerem na ske-
nování polohy a tvaru 
předem vyříznutého dílu. 

Výhody jsou očividné 
– odpadá čas potřebný 
pro přemísťování mate-
riálu na jiný stroj (kolmý 
díl i úkosy se řežou na 
stejném stroji), řezací 
program pro dodatečné 
úkosy lze realizovat ve 
stejném programovacím 
prostředí jako kolmé 
řezání (jednodušší, 
unifikovaná tvorba 
řezacích programů), 
řezání dosahuje vysoké 

přesnosti díky vyšší tuhosti naklápěcí hlavy 
i celého portálového CNC stroje ve srovnání 
s robotem a také díky unikátnímu systému 
autokalibrace řezacího nástroje (patentova-
ná technologie ACTG). V neposlední řadě 
odpadá značná investice do samostatného FO
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DODATEČNÉ ÚKOSOVÁNÍ 
PŘESNÁ A EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA SVAROVÝCH PLOCH  
NA JIŽ VYŘEZANÝCH DÍLECH
Proces dodatečného řezání úkosů je efektivní alternativou zažitých 
postupů a vede ke značné časové úspoře a zároveň k dosažení vyšší 
přesnosti řezaných dílů, které lze bez dalšího opracování použít  
v následném svařovacím procesu. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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robotizovaného pracoviště a získá se 
i prostorová úspora ve výrobní hale.

Způsob dodatečného řezání úkosů je 
založen na použití laserového skeneru, 
kterým se naskenuje přesná poloha dílu na 
řezacím stole. Stroj je vybaven naklápěcí 

hlavou, sloužící na řezání pod úhlem 
do 52° (plazma), případně 65° (kys-
líkový plamen) a 45° (vláknový laser 
či vodní paprsek). Pomocí technolo-
gie ABP lze řezat (dodatečné) úkosy 
typu V, A, Y, ale i X či K.

Je možné dodat různá skenerová 
řešení, sloužící kromě ABP např. 
na skenování 3D tvarů, jako jsou 
kopule nebo otevřené a uzavřené 
profi ly.

S další nabídkou strojů na dělení 
materiálů plazmou, kyslíkem, laserem 
a vysokotlakým vodním paprskem se 
můžete seznámit u OEM partnera pro ČR, 
fi rmy AWAC, spol. s r.o. 

www.awac.cz

Již šestý ročník populární konferen-
ce představí nejvyspělejší metody 
profesionálního 3D tisku, který 

přestává být výlučnou doménou velkých 
korporací a specializovaných konstrukč-
ních kanceláří a studií. Postupně se stává 
dostupnějším i pro menší fi rmy a dokonce 
i jednotlivce. Akce zaměřená na zájemce 
o využití pokrokových technologií pro 
produktivnější výrobu prototypů, nástrojů 
nebo koncových výrobků nabídne pestrou 
přehlídku technologií aditivní výroby 
kovových, plastových i kompozitních dílů 
s důrazem na jejich uplatnění v praxi. 

Celodenní konference se uskuteční 
v úterý 8. října 2019 v pavilonu E (sál E2) 
na brněnském výstavišti. Pro účastníky je 
zajištěno občerstvení, vstup na strojíren-

ský veletrh, ale i slosování 
o hodnotné ceny, jako je 
např. stolní 3D tiskárna 
Prusa i3 MK3S.

Fórum aditivní výroby na 
MSV 2019 zahrnuje bohatý 
program, v jehož rámci 
vystoupí na dvě desítky od-
borníků na aditivní výrobu. 
Ukáže inovace z nabídky 
předních světových výrob-
ců 3D tiskáren, jako jsou 
Stratasys, 3D Systems, 
Renishaw, HP, Arcam nebo 
EOS a vedle nich působivé 

novinky, které svými možnostmi v různých 
ohledech překračují zavedenou praxi 
– např. 3D tisk kovových dílů v kancelář-
ském prostředí od fi rem Desktop Metal 
a Markforged či rychlý tisk velmi přesných 
modelů od Formlabs. 

Primárním cílem konference je prezen-
tovat možnosti současných technologií 
aditivní výroby prostřednictvím praktických 
poznatků a případových studií. Podrobný 
program s tématy všech sedmnácti zařa-
zených přednášek najdete na webu 
www.odborne-konference.cz, kde je 
k dispozici i registrační formulář. 

Fórum nepřináší jen přehled o techno-
logických možnostech současných 3D 
tiskáren, ale i jedinečnou možnost přímých 
konzultací se špičkovými experty. FO
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E Zveme vás 
na MSV Brno 

k návštěvě naší expozice 
v pavilonu G2, č. 065

Společně s fi rmou MicroStep 
představíme kompletní nabídku 

dělicích strojů.

• CNC dělicí stroje • Fiber lasery 
• Stroje pro řezání vodním paprskem 

• Plazmové a autogenní stroje • Stroje 
pro řezání trubek a profi lů • CNC frézky 

• Speciální stroje • Systémy 
automatické vykládky a nakládky 

materiálůmateriálů

OEM partner fi rmy

www.awac.cz

FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY UKÁŽE 
TO NEJMODERNĚJŠÍ Z 3D TISKU
V rámci doprovodného programu 
MSV v Brně se již tradičně koná i nejvýznamnější 
oborová událost, která představí špičkové 
technologie 3D tisku z kovů, plastů 
i kompozitů v české praxi.
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Výrobní podniky  
se staly mezi 
počítačovými vyděrači 
velmi populární.
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Do podniku se ransomware obvyk-
le dostává tehdy, když neopatrný 
uživatel klikne na podezřelý odkaz 

či e-mailovou přílohu. Poté zašifruje každý 
soubor v cílovém systému a ohlásí se s po-
žadavkem na výkupné. Po jeho zaplacení 
slibuje opětovné zpřístupnění dat. Extrémně 
zranitelné jsou v tomto ohledu výrobní fir-
my, pro které ztráta klíčových dat znamená 
přerušení výroby.

Výrobní podniky se staly mezi počíta-
čovými vyděrači velmi populární. Vysoké 
náklady, které platí společnost v případě 
stojící výrobní linky (podle nedávné studie 
firmy Ponemon činí průměrná hodinová 
ztráta 22 000 dolarů), vytváří na oběti ran-
somwaru obrovský tlak k rychlému zaplace-
ní a obnově provozu. K tomu je navíc třeba 
připočítat sekundární náklady na obnovu 
dat, nové systémy IT bezpečnosti, školení 
zaměstnanců atd. Jak se dnes výrobní firmy 
mohou bránit?

Zálohování s aktivní ochranou
Jakmile se ransomware infiltruje do počíta-
če nebo počítačové sítě, zašifruje veškerá 
data na lokálních i externích discích, v síťo-
vých úložištích, na NASu i data na ostatních 
strojích. Díky děravým protokolům (obvykle 
skrze neaktualizované systémy) se ransom-
ware může dostat i na místa v síti a zařízení, 

která jsou jinak velmi dobře zabezpečena 
a nepřístupná. Velmi zákeřné je také to, že 
šifrování nemusí započít ihned po nákaze, 
ale až s časovým odstupem. Jakmile jsou 
veškerá data zašifrována, útočník požádá 
o výkupné. 

Pravidelné zálohování vždy fungovalo 
jako nejúčinnější ochrana proti ransom-
waru. Avšak v poslední době se vyděrači 
zaměřili právě na zálohy a samotný zálo-
hovací software. Pokud se ransomware 
dostane k zálohám (chytřejší ransomware 
se o to pokouší nejdříve) bez milosti je za-
šifruje také. Dnes je to tedy boj mezi tvůrci 
ransomwaru a vývojáři aktivní ochrany, 
protože ta zvyšuje šanci na odolání útoku.  
Aktivní ochrana může detekovat a zastavit 
šifrování i šíření ransomwaru nebo alespoň 
zmírnit napáchané škody. Aktivní ochrana 
Acronis Active Protection obsažená v zá-
lohovacích řešení včetně Acronis Backup 
navíc dokáže automaticky z mezipaměti 
souborového systému obnovit již zašifro-
vané soubory. FO
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Spolehlivé úložiště
Zálohy zákazníci nemusejí aktivně chránit, 
pokud se k nim ransomware nedostane. To 
nejhorší, co mohou udělat, je ukládat zálohy 
volně hned vedle dat uživatelů. Je proto 
nutné vyčlenit nějaký prostor pro zálohy 
a oddělit jej. Kopie záloh je třeba ukládat 
na místo, kde jim ransomware nemůže 
ublížit, ideálním místem je cloudové úložiště 
– zde Acronis nabízí službu Acronis Cloud 
Storage.

Protože komunikace mezi klientskými za-
řízeními a cloudovým úložištěm je realizová-
na proprietárním mechanismem za pomocí 
ověřování, mj. skrze platné certifikáty, není 
tedy žádná šance, aby ransomware zálohy 
v cloudu poškodil či zašifroval. To znamená, 
že i kdyby byla zrovna organizace pod úto-
kem a do cloudového úložiště by se poslala 
zavirovaná záloha, ostatní zálohy uložené 
v cloudu budou v pořádku.

Disaster Recovery
Pokud zákazníci nejsou ochotni tolerovat 
ani sebemenší výpadky způsobené ran-
somwarem nebo jinou příčinou (typicky je 
nutné garantovat plynulý provoz kritických 
systémů v automobilové výrobě, kde 
každá hodina výpadku generuje obrovské 
ztráty), je ideální kombinace podnikového 
zálohovacího řešení a systému obnovy po 
havárii (např. Acronis Disaster Recovery). 
Tento systém dokáže v okamžiku havárie 
způsobené např. ransomwarem spustit kri-
tické stroje v cloudu a převzít tak veškeré 
služby, které je nutné provozovat. Po opě-
tovném zprovoznění produkčního prostředí 
zákazník přepne téměř bez výpadku  
(1–2 minuty off-line) fungování zpět na 
produkční stroje v organizaci. Na ty se na 
pozadí nahrají aktuální data z dočasně bě-
žících cloudových strojů a následně dojde 
k jejich přepnutí.

S trendy Průmyslu 4.0, IoT a postupující 
digitalizací výrobních provozů je případné 
zašifrování kritických dat pro výrobní sektor 
stále větší hrozbou. Více než kdy dříve 
záleží na komplexní kybernetické ochraně 
zahrnující pravidelné zálohování, možnost 
rychlé obnovy a zachování obchodní kon-
tinuity. 

Zdeněk Bínek, Acronis CZ

JAK SE VÝROBNÍ FIRMY  
MOHOU UBRÁNIT RANSOMWARU? 
Ransomware již několik let zůstává jednou z nejrozšířenějších variant 
kybernetických útoků, o čemž svědčí i řada průzkumů i případů. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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TOTÁLNÍ KVALITA 
NA TŘI PÍSMENA
NSK uvádí do pohybu spoustu věcí - například průmyslové převodovky.
Jako přední výrobce valivých ložisek a lineární techniky představuje NSK 
spojení sto let úspěšné historie s požadavkem na komplexní kvalitu.

www.nskeurope.cz

www.pkservis.com
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Pro ethernetové aplikace v průmyslo-
vých provozech jsou ideální k tomu 
určené průmyslové konektory M12 

v krytí IP67 s X- a Y-kódováním. Konek-
tor M12 s X-kódováním umožňuje vysoké 
přenosové rychlosti. Konektor M12 s Y-kó-
dováním zase zajišťuje současně přenos dat 
i napájení.

Vysokorychlostní přenosové systémy 
jsou příkladem toho, jak jsou v aplikacích 
průmyslového ethernetu generovány stále 
větší objemy dat. Proto jsou požadovány 
stále vyšší přenosové rychlosti a na významu 
získal také požadavek jednotné komunikační 
struktury v podnicích.

Pro bezchybný vysokorychlostní přenos 
dat s až 10 Gb/s jsou kabely M12 s X-kódo-
váním tím správným řešením. Umožňují jízdu 
na plný plyn po komunikační dálnici. Kovový 
kříž (ve tvaru X) v konektoru bezpečně oddě-
luje čtyři datové páry. Kabely jsou také stíně-
né proti externím rušivým vlivům. Kombinace 
konektorů RJ45 v kanceláři a konektorů 
M12 s X-kódováním v průmyslovém provozu 
umožňuje v podnicích vytvoření konzistentní 
gigabitové komunikační struktury.

Konektory M12 s X-kódováním z portfo-
lia Murrelektronik jsou společně s vysoce 
odolnými PUR kabely ideální pro aplikace 
v průmyslovém prostředí. Nabízí přenoso-

vou rychlost 10 Gb/s dle kat. 6A (ISO/IEC 
11801), M12 X-kódování dle IEC 61076-2-
109, plné stínění 360° a pájené spoje stínění 
mezi kabelem a konektorem v provedení 
IP65/67.

Hybridní kabely 
S kabely M12 s Y-kódováním je možné 
jedním konektorem přenášet data i napájení. 
Kovové Y-kódování odděluje čtveřici kontak-
tů určených k přenosu dat od čtveřice na-
pájecích kontaktů. To umožňuje přenosovou 
rychlost až 100 Mb/s. Zároveň je k dispozici 
napájení 2x 6 A.

Tyto kabely snižují náročnost insta-
lace v aplikacích a zcela konkrétně tak 
redukují náklady. Pro použití v pohybli-

PLNOU RYCHLOSTÍ PO KOMUNIKAČNÍ DÁLNICI
Program konektorové techniky společnosti Murrelektronik nejen  
že splňuje použití v náročných průmyslových aplikacích,  
ale nabízí i rozmanitost pro různá řešení. Navíc jde o stoprocentně 
kontrolované produkty ve vysoké kvalitě.

vých aplikacích jsou konektory M12 s Y-
-kódováním nabízeny v kombinacích s PUR 
kabely vhodnými pro vlečné řetězy.

Dokonalé připojení v potravinářství
V potravinářském průmyslu má hygiena 
a čistota zásadní význam, proto musí stroje 
i zařízení včetně elektronických komponent 
těmto požadavkům vyhovovat.

Série konektorů F&B Pro navrhli vývojáři 
společnosti Murrelektronik speciálně pro 
použití v potravinářském průmyslu. Konek-
tory jsou velmi odolné vůči vystavení čisticím 
prostředkům, UV záření a ozonu. Byly testo-
vány v souladu s IP 69K a ECOLAB. Kabely 
z TPE-S navíc přesvědčí skvělou vhodností 
pro vlečné řetězy (5 milionů cyklů ohýbání 

46 l 10-2019

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Konektory M12 s X- a Y-kódováním.

Série konektorů F&B Pro je speciálně 
navržena pro potravinářský sektor. 

Univerzální rychlopřipojovací systém  
M12 Push-Pull.

Těžké průmyslové konektory Modlink Heavy 
s pouzdrem.

Díky napájecímu konektoru MQ15-X-Power  
je umožněna velmi rychlá montáž. 

Konektor M23 je osvědčené řešení  
pro připojení servomotorů.
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a 2 miliony cyklů kroucení). Jak konektorové 
hlavy, zalisované v PP, tak i závity z nerezo-
vé oceli jsou navrženy v souladu s podmín-
kami EHEDG. Jejich modrá barva umožňuje 
snadnou detekci cizích těles.

Kabely jsou k dispozici v nejrůznějších 
variantách a délkách, 3-, 4-, 5- nebo 8ži-
lové, propojovací nebo s volným koncem, 
s přírubovými konektory, s LED nebo bez 
LED. Všechny produkty jsou schváleny dle 
certifikace UL a použité materiály vyho-
vují podmínkám FDA, (EU) 10/2011 a ES 
1935/2004. Kombinace široké nabídky 
a zmíněných vlastností umožňuje maximální 
funkčnost v instalačních řešeních v potravi-
nářství.

Univerzální rychlopřipojovací systém
Pro časté instalace kabelů M12 existuje spo-
lehlivý rychlopřipojovací systém, který odolá 
i nejrůznějším zatížením. Tento univerzální 
systém vznikl spoluprací předních výrobců 
konektorů, aby mohli na trhu poskytnout 
standardizovaný produkt nejvyšší kvality.

M12 Push-Pull je jednotný systém, s nímž 
lze s časovou úsporou připojovat kabely 
M12. Připojení probíhá prostřednictvím sys-
tému Push-Pull. Instalatér může proto bez 
nástrojů a velmi rychle nainstalovat kabel, 
který má stejnou podobu konektoru jako 
„tradiční“ M12. Kdo instaluje mnoho kabelů, 
zkrátí si dobu instalace až o 80 %. Zejména 
při instalacích v omezeném prostoru jsou 
konektory s technologií připojení Push-Pull 
velmi praktické.

Na častý dotaz, jestli existuje riziko, že 
rychlost půjde na úkor bezpečnosti procesu, 
je jasná odpověď: Ne, právě naopak. U sys-
tému M12 Push-Pull se konektor „zaklapne“ 
do přesně konstruované kontury, díky tomu 
je spojení v připojeném a zajištěném stavu 
těsné v souladu s krytím IP67. Zvuková 
a hmatová zpětná informace ujistí instalaté-
ra o úspěšně provedeném připojení. Nový 
standard M12 Push-Pull ještě více posílí vze-
stupný trend konektorů M12 a učiní z nich 
pro mnoho dalších aplikací první volbu. 

Zátěžové konektory pro  
každou aplikaci
Těžké průmyslové konektory Murrelektronik 
ze série Modlink Heavy zaručují i v nejná-
ročnějším průmyslovém prostředí spolehlivý 
přenos signálů, napájení, dat a vzduchu pro 
pneumatické systémy.

Konektory dokonale chrání rozhraní před 
průnikem vody, chladiv, maziv a nečistot 
a snesou vysoké mechanické zatížení. 
Sortiment těchto těžkých konektorů je velmi 
široký. Jejich největší předností je flexibilita 
v konfiguraci. Díky tomu lze vždy využít 
optimální variantu Modlink Heavy. Tyto 
těžké konektory jsou maximálně těsné – až 
do stupně krytí IP68. Specifické národní 
certifikace jako UL a CSA umožňují využití 
po celém světě. 

Díky maximální flexibilitě, která zahrnu-
je čtyři typy pouzdra, sedm velikostí, tři 
způsoby zajištění a bezpočet kontaktních 
modulárních vložek s pevnými póly, lze pro 
každou aplikaci nakonfigurovat nejvhodnější 
zátěžové konektory. Navíc ještě manipulaci 
usnadňuje rozsáhlé portfolio příslušenství.

Snadné připojení motorů
Dokonalé elektrické spojení, těsnost 
a odolnost vůči médiím jsou základními 
požadavky na všechny typy konektorů. 
V oblasti technologie připojení motorů jsou 
požadovány další speciální vlastnosti, jako 
velké průřezy vodičů, vysoké výkony v co 
nejmenších konstrukcích a – což je nejdů-
ležitější – integrované protivibrační pojistky, 
které bezpečně drží konektor i při silných 
vibracích. A to vše bez dotahování. Díky 

praktickému šestihranu pro utahovací klíč 
se s vhodným momentovým klíčem stává 
instalace hračkou.

Pomocí napájecích konektorů M12 Power, 
MQ15-X-Power a M23 lze motory připojit 
velmi snadno. V případě konektoru M12 
Power jde o maximálně kompaktní a výkon-
ný model, konektor MQ15-X-Power umož-
ňuje obzvláště rychlou montáž a model M23 
je osvědčené standardní řešení pro připojení 
servomotorů.

Murrelektronik nabízí napájecí kabely pro 
různé aplikace a typy motorů, které splňují 
všechny tyto požadavky – v mnoha rozma-
nitých variantách, i v malých množstvích 
a s kabely, které jsou řezané přesně na délku 
dle konkrétního požadavku.  

www.murrelektronik.cz
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provozní teplotou chladicího systému. 
Jednoznačně nejpoužívanějším je unikátní 
olej REFLO 68A, který odpovídá nejběž-
nějšímu teplotnímu rozpětí v dnešních 
podmínkách průmyslového využití. Právě 
tento olej byl podroben srovnávacímu 
testu se solventně rafinovaným mazivem 
předního výrobce ve dvou kompresorech 
v nepřetržitém provozu 3000 hod. s tla-
kem v systému 13 barů a teplotou na vý-
parníku –10 °C. Po zmíněném počtu hodin 
vykazovalo mazivo REFLO 68A minimální 
degradaci a téměř nulové množství nečis-
tot, pevných částic a kalů. Výsledek tak 
potvrdil extrémně dlouhou životnost, plný 
výkon maziva a maximální ochranu celého 
zařízení. Další produkt REFLO je označen 
jako XL Synthetic Blend a je speciálně 
navržen pro plnou kompatibilitu se všemi 

Řešení v této oblasti nabízí renomovaný 
výrobce průmyslových maziv, společ-
nost Petro-Canada. Nejprve zdůrazně-

me, že oním nosným médiem pro přenos níz-
kých teplot v různých typech průmyslových 
výrob je zejména amoniak (čpavek), coby 
přírodní, ale toxická látka. Jeho schopnost 
udržet a přenášet nízké teploty okolo –50 °C 
se dnes využívá především v potravinářském 
průmyslu, k chlazení obřích velkoskladů, 
ve výrobě léčiv, ale pro zajímavost i třeba 
v systému chlazení ledové plochy na zimních 
stadionech. Právě pro cirkulaci čpavku v 
těchto chladicích systémech jsou využívány 
pístové nebo šroubové kompresory na jejichž 
mazání je potřeba vlivem extrémně nízkých 
teplot používat speciální kapaliny. Společnost  
Petro-Canada, která má s podobnými 
podmínkami provozu ve výrobě mnohaleté 
zkušenosti, nabízí k tomuto účelu na trhu  
speciální řadu maziv s označením REFLO.

Čistota základového oleje
V minulosti se pro tyto případy používaly 
tzv. nízkotuhnoucí oleje, avšak velmi široký 
rozsah extrémních teplot čpavku způso-
bil postupně jejich degradaci a zanesení 
systému. U klasických, solventně rafinova-
ných olejů (naftenických, prafinických) hrozí 
navíc jejich nežádoucí mísení s čpavkem 

REFLO – MAZIVA PRO CHLADICÍ KOMPRESORY
Zajistit kvalitní mazání pístového nebo šroubového kompresoru  
v běžných tepelných podmínkách průmyslové výroby  
je poměrně jednoduchým zadáním. U velkých kompresorů,  
které stlačují toxické látky a pracují při velmi nízkých teplotách,  
je už zapotřebí speciálních kapalin. 

v chladicím systému. Proto se výrobce ubírá 
v těchto případech směrem ryze speciál-
ních kapalin. Maziva Petro-Canada REFLO 
vynikají skvělými vlastnostmi, které jim do 
vínku dává zcela unikátní patentovaný křiš-
ťálově čirý základový olej, jehož míra čistoty 
dosahuje hodnoty 99,9 % (!). Maziva tohoto 
výrobce poté vykazují požadované vlast-
nosti, jakými jsou extrémně nízká těkavost, 

těsnicími materiály (Neopren, Buna M, 
HSN atd.). Obsahuje speciální aditivum, 
které renovuje těsnicí materiály a před-
chází únikům. Třetím produktem je plně 
syntetické mazivo REFLO Synthetic, které 
dokáže pracovat při provozních teplotách 
až –51 °C. 

www.petro-canada.cz

základový olej s 99,9% čistotou, nízká těkavost, přenos nízkých teplot, 

vysoký viskózní index, pro extrémní teploty –51 až 110 °C, ochrana systému 

chlazení, oxidační rezistence, 3x delší životnost, www.petro-canada.cz

a tím i minimalizované zanášení chladicího 
systému. REFLO má rovněž velmi vysoký 
viskozitní index a bod vzplanutí, který se 
projevuje v ochraně systému při širokém 
rozsahu extrémních teplot –51 až +110 °C. 
Nezanedbatelnou vlastností těchto maziv je 
extrémně nízká rozpustnost maziva v čpavku 
a obráceně. To zajišťuje plný výkon mazi-
va i chladicího systému. Extrémně vysoká 
oxidační rezistence zajišťuje až 3x delší 

životnost než nabízejí solventně rafinované 
oleje. Při celkovém výčtu těchto mimořád-
ných vlastností poté nepřekvapí, že použití 
maziv REFLO přináší ve výsledku až 80% 
snížení spotřeby oleje v kompresorech.

Vysoký výkon s dlouhou životností
Petro-Canada nabízí v této produktové 
řadě hned tři typy maziv, které se liší 

Optické porovnání degradace 
solventně rafinovaného oleje 
(nahoře) a REFLO 68A (dole). 
Odběr byl prováděn z totožných 
kompresorů ve stejném provozu 
i zatížení. 

REFLO 68A i REFLO XL mají ve 
srovnání s ostatními produkty 
vynikající nízkoteplotní tekutost, 
což vede k plnému výkonu při 
nejnáročnějším zatížení.
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Tato válcovací stolice je jedním z řady 
zařízení, která firma nabízí výrobcům 
železničních kol. Stěna a ráfek kola 

jsou na ní válcovány na požadovaný průměr 
a výšku ráfku, kolo se válcuje v horizontální 
poloze sadou sedmi válců.

Od nápadu ke skutečnému stroji  
o třetinu rychleji
Letos se v expozici firmy ŽĎAS může-
te seznámit také s digitálním dvojčetem 
dalšího ze strojů určených pro železniční 
výrobu. Dvojče čtyřsloupového hornotla-
kého dvojčinného lisu pro prohýbání disku 
železničního kola vzniklo ve spolupráci se 
společností Siemens. Díky možnostem 
softwarové simulace přináší vyšší efekti-
vitu a snížení rizik při návrhu a oživování. 
Rostoucí tlak zákazníků na zvyšování užitné 
hodnoty a zkracování času dodávky nutí 
výrobce hledat nové cesty, jak dosáhnout 
vyšší efektivity. Tradiční postupy návrhu bez 
digitálního dvojčete neprobíhají souběžně, 
ale víceméně na sebe navazují, bez vazby 
mezi CAD, hydraulickou a PLC částí. Při 
běžném postupu bylo dříve možné PLC 
program doladit de facto až během oživo-
vání stroje, což často způsobovalo zdržení 
v dodávkách i riziko poškození stroje. Ani 
funkce hydraulické části nemohla být ově-
řena předem. 

Proto se společnost ŽĎAS rozhodla 
využít jeden ze základních konceptů Prů-

myslu 4.0, kterým je tzv. digitální dvojče. 
Jde o model skutečného lisu ve virtuálním 
prostředí počítače – na virtuálním panelu 
obsluhy je možné dávat příkazy virtuálnímu 
řídicímu systému, který pak spouští virtuální 
čerpadla a otevírá či zavírá virtuální ventily. 
Na obrazovce lze sledovat změny vyvolané 
v hydraulické a mechanické soustavě lisu 
přesně tak, jak bychom je pozorovali nebo 
naměřili ve skutečnosti. Díky digitálnímu 
dvojčeti dokážou vývojáři již v rané fázi 
vývoje dokonale pochopit, jak se budoucí 
lis bude chovat, a mohou tak bezpečně 
a rychle ověřit velké množství variant řešení 
a včas eliminovat případné chyby. Virtuální 
zprovoznění pomocí digitálního dvojčete 
hydraulického lisu je postavené na řešeních 
Simcenter Amesim, Mechatronics Concept 
Designer a SIMATIC S7 – PLCSIM Advan-
ced společnosti Siemens a umožňuje již 
v raném stadiu konceptu stroje multidis-
ciplinární spolupráci, pomáhá eliminovat 
chyby a simulovat i ověřit funkci stroje jak 
na úrovni signálů, komponent, tak i celého 
stroje. Po celou dobu umožňuje virtuální 
zprovoznění simulaci reálného chování stro-
je s daným PLC softwarem i funkce hydrau-
lických komponent. Výrazně se tak zkracuje 
vlastní oživení lisu, které může začít již 
dlouho předtím, než je lis fyzicky vyroben 
a smontován. Virtuální dvojče a simulaci je 
možné využít jak pro vlastní definici zadání, 
ladění konceptu, detailování, tak i pro 
školení a údržbu. Na základě zkušeností lze 
říci, že díky digitálnímu dvojčeti se zkracuje 
doba návrhu stroje až o 30 procent.

Energetika: Obor budoucnosti
Dalším z hlavních témat prezentace spo-
lečnosti ŽĎAS jsou dodávky pro energeti-
ku. V těch se firmě v poslední době velmi 
daří. Letos na jaře získala nejvyšší možné 

ZAŘÍZENÍ PRO ŽELEZNIČNÍ  
PRŮMYSL ZE ŽĎASU
Společnost ŽĎAS se letos opět představí na MSV v Brně v pavilonu V, 
číslo stánku 92. Ústředním exponátem bude železniční kolo vyválcované 
na rozválcovačce určené pro přesné válcování železničních kol za tepla. 
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Teplé zkoušky nové válcovací stolice pro přesné 
válcování železničních kol za tepla.

Počítačový 3D model čtyřsloupového 
hornotlakého dvojčinného lisu určeného pro 
prohýbání disku železničního kola. 

Rozváděcí lopatky vyrobené pro soustrojí 
Kaplanovy turbíny vodní elektrárny Kamýk. 

Hydraulický lis HDP 2000 slouží ke zpracování 
tuhého sekundárního odpadu z jaderných 
elektráren nebo z obdobného průmyslu. 
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hodnocení v kompletním auditu společnosti 
CKBM, která je součástí energetického gi-
gantu Rosatom a stala se tak možná prvním 
přímým dodavatelem českého průmyslu pro 
projekt Akkuyu Nuclear, a jedním z mála 
českých výrobců, kteří zvládli splnit náročná 
obchodní i auditová kritéria skupiny Rosa-
tom. Prvním konkrétním výsledkem je získá-
ní strategického kontraktu na dodávku asi 
400 výkovků o celkové hmotnosti 200 tun 
pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel 
pro jaderné elektrárny Kurská, Leningrad-
ská a Akkuyu. Nyní firma jedná o spolupráci 
při výstavbě dalších elektráren v Rusku 
a dalších zemích. Kromě toho společnost 
ŽĎAS navíc nedávno vyhrála výběrové 
řízení na výstavbu energetického zdroje 
s návaznou výrobou stlačeného vzduchu 
pro Magnitogorskij metalurgičeskij kombi-
nat (MMK) v Rusku o celkovém objemu  
4,3 miliardy korun. 

ŽĎAS pro energetický průmysl
Obecně pro energetický sektor firma dodává 
velmi široké spektrum výrobků, ať už jde 
o různé výkovky a odlitky pro parní a ply-
nové turbíny i příslušenství, vodní stroje, 
kompresory a potrubní systémy, hydraulické 
válce nebo dodávky dílů pro vodní elektrár-
ny, včetně příslušenství. V expozici bude 
k vidění například odlitek rozváděcí lopatky 
pro soustrojí Kaplanovy turbíny určené pro 

vodní dílo Kamýk. Pro jaderné elektrárny, 
výzkumné ústavy a zpracovatelská centra po 
celém světě ŽĎAS vyrábí také vysokotlaký 

hydraulický lis HDP 2000 určený ke zpraco-
vání sekundárního odpadu z jaderných elek-
tráren. Tuhý, nízko až středně aktivní odpad 
je umístěn v ocelových sudech uzavřených 
víkem. Naplněné sudy jsou následně sliso-
vány do tvaru válcových výlisků. Produkci 
určenou pro jadernou energetiku představí 
ŽĎAS mimo jiné během MSV na putovní 
výstavě 65 let: Minulost a budoucnost české 
jaderné energetiky. 

www.zdas.com
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Díky možnostem  
softwarové simulace 
je docílená vyšší efek-
tivita a snížení rizik  
při návrhu a oživování.
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L ídrem je tradičně oblast automotive, 
ale své uplatnění nachází využití laseru 
také jinde. Česká inženýrská společ-

nost DEL nabízí integraci těchto technologií 
do různých částí automatizovaného výrob-
ního procesu. Využití laseru pro čištění je 
přitom jednou z výzev, které se společnost 
aktuálně věnuje. 

Tradiční metody čištění nahrazuje laser
Laserové čištění je založeno na principu 
interakce laserového paprsku s povrchem 
materiálu. „Jedná se o bezkontaktní odstra-
nění povrchové vrstvy svarů nebo nečistot 
na základním materiálu. Díky laseru jsme 
schopni se dostat tam, kde bychom se 
běžným mechanickým způsobem nedostali. 
To je i důvod, proč naši zákazníci o tuto 
technologii projevují zájem,“ přibližuje 
hlavní výhody využití laseru obchodní ředitel 

společnosti DEL Zdeněk Králíček. Laserové 
systémy generují ultrakrátké pulzy, které 
odstraňují nečistoty bez poškození či tepel-
ného ovlivnění podkladového materiálu. La-
ser tak může nahradit tradiční technologie, 
jako je čistění suchým ledem, chemickým 
procesem nebo mechanické čištění. 

V současné době je již možné laserové 
technologie aplikovat do automatizova-
ných výrobních technologií, což právě DEL, 
jako zkušený integrátor, nabízí. Laserové 
čištění lze aplikovat lokálně, ale i na velkých 

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ JE ÚČINNĚJŠÍ,  
ŠETŘÍ NÁKLADY I MATERIÁL
Využití laserových technologií v jednotlivých průmyslových oborech 
zažívá prudký rozmach. Vedle dělení materiálu, laserového značení či 
svařování, se začínají využívat také k čištění.  

plochách. Správně nastavený laser odstraní 
například svrchní vrstvy bez zásahu do 
hlubších struktur, aniž by bylo nutné zakrý-
vat neopracovávané části materiálu. Nečis-
toty či zbytky nátěrů, na rozdíl od podkladu, 
dobře absorbují zaostřený laserový svazek. 
Tím dochází k zahřátí a následnému odpa-
ření, případně odloupnutí. 

„Laser dobře čistí oxidy, korozi, staré ná-
těry, jemné vrstvy strusky vzniklé při MAG 
svařování, nebo třeba zbytky materiálů ve 
formách po vulkanizaci pryže. Využití najde 
před finální povrchovou úpravou výrobků, 
ale také při renovaci povrchů či repasích 
strojů a zařízení,“ přibližuje využití laseru Jiří 
Dvořák, který se v DEL specializuje právě 
na laserové technologie. Zároveň dodává, 
že jedním z aktuálních projektů, které se 
nyní v DEL realizují, je čištění svarů lasero-
vou technologií. 

52 l 10-2019

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Nejen o využití laserových  
technologií bude možno disku-
tovat s odborníky ze společnosti 
DEL ve stánku 108 v hale V  
na letošním MSV v Brně.

Video zařízení  
můžete nalézt zde:

1
Nové pracoviště je 
určeno pro laserové 
čištění MAG svárů.

Průmyslový robot čistí 
laserovým paprskem 
jemnou vrstvu strusky 
vyplavenou v průběhu 
předchozího svařování.

Laserový paprsek je do 
laserové hlavy přiváděn 
optickým kabelem.

Buňka laserového 
čištění musí být 
naprosto světlotěsná 
z důvodu eliminace 
bezpečnostních rizik.

1

2

3

4

Tech_MAG_10_2019.indd   52 30.09.2019   18:03:07



FO
TO

: D
E

L

Laserový paprsek pomůže  
i při čištění svarů 
„Vedle klasických robotických sva-
řovacích pracovišť v současné době 
DEL dokončuje pro zákazníka rovněž 
pracoviště pro laserové čištění MAG 
svarů. Ve speciální standardizované 
laserové buňce průmyslový robot čistí 
laserovým paprskem jemnou vrstvu 
strusky vyplavenou v průběhu před-
chozího svařování. Buňka musí být 
naprosto světlotěsná, aby se eliminova-
la bezpečnostní rizika. Paprsek je pak 
přiváděn do laserové hlavy optickým 
kabelem,“ popisuje způsob čištění 
Jiří Dvořák. Vzhledem k využití robota 
se stává buňka univerzální a lze ji dle 
potřeby přenastavit na nový výrobek. 
Vyšší investice do laserového systému 
pro čištění se tak díky flexibilitě, uspo-
řenému času a minimálním požadavkům 
na obsluhu firmám relativně rychle vrátí. 
A to v závislosti na zvolené aplikaci 
a míře zapojení automatizace.

Jak už bylo řečeno, nejvýznamnějšími 
výhodami laserových systémů jsou dlou-
hé servisní intervaly, minimální údržba, 
snadná nastavitelnost a fakt, že nepotře-
bují žádná přídavná média či chemikálie. 

„Laserové čištění je přelomovou 
technologií z hlediska úspor nákladů na 
provozní energie a spotřební materiály 
s ověřenou stabilitou. Tyto systémy jsou 
vysoce efektivní, ekonomickou a ekolo-
gickou alternativou k dostupným kon-
venčním technologiím. Jsou to zařízení 
s dlouhým servisním intervalem, která 
lze jednoduše a okamžitě používat nebo 
integrovat do výrobní linky,“ popisuje 
obchodní ředitel Zdeněk Králíček důvody, 
proč se výrobní firmy rozhodují právě pro 
toto řešení.  

DEL patří k lídrům v automatizaci
Společnost DEL se oblasti využití lasero-
vých technologií věnuje delší dobu. Vedle 
laserového čištění se věnuje i laserovému 
svařování, které se vyznačuje tenkým 
a přesným jakostním svarem. To najde 
využití především u svařování tenkostěn-
ných materiálů. Společnost dlouhodobě 
spolupracuje s předními dodavateli lase-
rových technologií, které umí integrovat 
do výrobního procesu. Už téměř dvě 
desítky let navíc ve vlastní výrobě využívá 
laserový pálicí stroj na dělení materiálu. 
Ten využívá např. při výrobě elektrických 
rozvaděčů, která patří vedle automatizace 
výrobních procesů, robotizace a engine- 
eringu k hlavním oblastem, kterým se 
firma věnuje. Dle současného zájmu  
o laserové technologie vše nasvědčuje 
tomu, že využití laseru se brzy stane za-
vedeným standardem také v podmínkách 
České republiky. 

Mgr. Zdenek Navrátil
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Zaměřuje se na dodávky mechanic-
kých a elektrických pohonů a s tím 
souvisejících dílů a jejich služby jsou 

klíčové pro ty, kdo potřebují dopravovat 
zboží z jednoho místa na druhé. 

Italsko-české čtvrtstoletí
Firmu AMPO založily v roce 1994 dvě rodiny 
– italští Arminiovi a čeští Poulovi. To ostatně 
napovídá i její název vzniklý spojením jejich 
příjmení. A už čtvrt století dodávají na český 
a slovenský trh od italských výrobců elek-
trické pohony i další komponenty potřebné 
pro výrobní linky a dopravníky. Spolupra-
cují s řádově padesáti ověřenými italskými 
výrobci pohonové techniky, mezi nimiž je 
i společnost Bonfiglioli Riduttori, výrobce, 
který patří v současné době mezi světovou 
špičku, a kterého AMPO v České a Sloven-
ské republice zastupuje. 

V současné době předává otec-zakla-
datel Oldřich Poul pomyslné žezlo svému 
synovi Romanovi. Ten se dvacet let po 
boku otce věnoval práci ve firmě a i nadále 
chce pokračovat v rodinné tradici, takže 
kontinuita fungování úspěšné firmy, kterou 
vybudovali jeho předchůdci, i kvalita služeb 

poskytovaných jejím zákazníkům, bude 
pokračovat. Na prvním místě bude vždy 
zákazník, rychlá a kvalitní dodávka. „Mezi 
naše zákazníky patří například pivovary po 
celé České a Slovenské republice. Vyba-
vujeme jejich linky pohony, které přizpů-
sobíme přesně podle potřeby jednotlivých 
výrobních procesů. Dodáváme také veškeré 
komponenty pro stavbu dopravníků a linek 
všech průmyslových sektorů,“ popisuje 
jednatel Roman Poul a dodává, že jejich 
elektrické motory a převodovky pohánějí 
také dopravníky na letištích i na poštách. 
Planetové převodovky jsou aplikovány 
v elektrárnách, stavebních strojích nebo 
větrných elektrárnách. A pokud jste si vy 
nebo vaše děti užili kdekoliv v Česku jízdu 
na kolotoči, tak k vašemu zážitku přispěla 
stoprocentně převodovka z firmy AMPO. 
Bez ní byste se na této atrakci nesvezli.

Dodávka ještě týž den
Zákazníci si mohou být jisti, že když se ob-
rátí na AMPO, jejich odborníci jim spolehlivě 
pomohou s výběrem pohonu a dodáním 
všech potřebných dílů pro sestavení výrob-
ních linek i dopravníků. „Podle typu výrobní 
linky připravíme návrh elektrického pohonu 
a ten také zajistíme a dodáme,“ doplňuje 
Roman Poul s tím, že nabízený sortiment je 
tak široký, že uspokojí i ty nejnáročnější. 

Před třemi roky získala firma AMPO licen-
ci od italské Bonfiglioli Riduttori pro lokální 
montáž a díky tomu může převodovky 
a motory podle potřeb zákazníků kompleto-
vat přímo ve Žďáru nad Sázavou. „Zrychlili 
jsme tím výrazně dobu dodání. Už nemu-
síme čekat na dodávky z Itálie, zákazníka 
uspokojíme do 24 hodin. Na tyto pohony 
zajištujeme také servis, a to bez čekání, 
s disponibilitou všech dílů a na špičkové 
úrovni,“ říká Roman Poul. Díky tak rychlému 
a flexibilnímu zásahu šetří zákazníkům čas 
a také peníze včetně těch, o které by klient 
přišel odstávkou výroby z výrobního proce-
su kvůli nefungujícímu zařízení.

www.ampo.cz

ABY FUNGOVALY ELEKTRÁRNY  
I VÁŠ OBLÍBENÝ PIVOVAR
AMPO ze Žďáru nad Sázavou je rodinná společnost,  
která dává věci do pohybu. A to doslova.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Podle typu výrobní 
linky firma připraví 
návrh i dodání  
elektrického pohonu.
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Inspekce vázacích prostředků snadno?
Chytré řešení s peTAG senzorem!

pewag Czech s.r.o., tel.: +420 494 549 924, prodej@pewag.cz, www.pewag.cz

Jednoduše
◾ Digitální konfigurace
◾ Konzistentní kvalita dat
◾ Promyšlená konstrukce

Nový koncept AX / KX. 
Přináší nové možnosti.
Nová generace kompaktních a malých skříní.

Inzerce AX_KX  210x104.qxp_Sestava 1  16.09.19  12:21  Stránka 1

http://obchod.chiaravalli.cz

7. – 11.10. 2019, pavilón F, stánek č. 133

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě naší expozice
na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

www.chiaravalli.cz

MSV 2019
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Portfolio popisovacích laserů tvoří tři 
řady CO2 laserů a čtyři řady vláknových 
FAYb laserů. První lasery jsou vhodné 

pro značení různých typů plastů, případně 
organických materiálů jako papír, kůže nebo 
dřevo. FAYb lasery (řady LP-M a LP-S) popi-
sují kovové materiály. Řady LP-V a LP-Z jsou 
vybaveny technologii MOFPA (Master 
Oscillator Fiber Power) a zvládnou precizně 
popsat jak kovy, tak i plasty. Lasery vybavené 
3D technologií jsou schopny ostře popisovat 
kulaté, vypouklé nebo jinak nerovné povrchy. 
Řada LP-S nabízí krytí IP 67G a je tak vhodná 
do náročných průmyslových podmínek. Lase-
rové systémy mohou tvořit samostatné pra-
coviště, ale lze je bez problémů integrovat do 
výrobní linky. Ovládat a nastavovat laserové 
popisovače lze např. i z dotykového panelu. 
Ten se stává neocenitelným pomocníkem 
přímo ve výrobě, kde není optimální prostředí 
pro práci na počítači.

Dříve lepili – teď svařují
V průběhu posledních let jsou standardní 
technologie pro spojování plastů vytlačovány 
svařováním. Obrovskou výhodou laserového 
svařování termoplastických umělých hmot 
je přesnost, rychlost a bezodpadový proces. 
Oproti ostatním metodám umožňuje spojení 
materiálů s minimální degradací jejich vlast-
ností – spojovaný díl je jen minimálně zatížen 
mechanicky a tepelně. 

Svařovací lasery Panasonic jsou vybaveny 
galvano skenerem a nepotřebují kompli-
kovaný posun svařovaného dílu. Například 
kompaktní model VL-W1 integrovatelný do 
výrobní linky úspěšně svařuje kryty a pouzdra 
senzorů, nádobky na kapaliny v autoprůmyslu 
a mnoho dalších výrobků.

Panasonic posunul laserové svařování 
plastů na vyšší úroveň. Samotné zařízení 
laserového svařování bylo vyvinuto na zákla-
dě bohatých zkušeností s vývojem popi-
sovacích systémů a zohledňuje nejnovější 
technologie i potřeby. Kromě samotného HW 
má vypracován koncept, který v detailních 
krocích popisuje nasazení do praxe jak na 
straně zákazníka, tak na straně dodavatele 
technologie. 

Požadavky v plastikářském průmyslu jsou 
vysoké. Na jedné straně se zrychluje výroba, na 
straně druhé jsou finální produkty stále složitější. 

Všechny výrobky a jejich důležité části, aby bylo 
možné zpětně dohledat a identifikovat konkrétní 
díl, musí být označeny. Tímto způsobem je 
možné zjistit, kde a kdy byla konkrétní součást 

vyrobena, a tím výrazně zjednodušit proces 
reklamace či modifikace výroby.

Laserové popisovací systémy Panasonic, 
díky vynikající kvalitě a exkluzivním službám, 
si již našly své místo v průmyslové výrobě. 
Co dalšího odlišuje tyto systémy od kon-
kurenčních, je optická laserová technologie 
MOFPA, která má osvědčené výsledky pro 
identifikační i designové značení plastových 
komponent. Tato technologie a mnohaleté 
zkušenosti byly základem vývoje nového 
laserového svařovacího systému VL-W1.

Vláknová laserová technologie nabízí 
v současné době energeticky nejúčinnější 
a cenově nejvýhodnější systém pro spojo-
vání plastových dílů, protože laser pracuje 
bez spotřebního materiálu a prakticky bez 
nutnosti údržby.

Budoucnost laserového svařování plastů
Laserové svařování plastů nabízí rozhodující 
výhody oproti konvenční technologii, jako 
je např. lepení. Jde o čistý a přesný proces, 
ve kterém mohou být plastové komponenty 
spojeny bez viditelných svarů. Takovéto spo-
jení nezanechává žádné zbytky lepidla a také 
nedochází k opotřebení, což může později 
vést k menší odolnosti dílu. Energie potřeb-
ná pro spojování je směřována selektivně 
na spojovací plochu a je tak pro svařované 
komponenty výrazně šetrnější v porovnání 
s jinými metodami. To přináší energeticky 
úsporné spojování bez jakýchkoliv deformací. 
Laserové svařování může být díky laserovým 
systémům řady VL-W1 velmi flexibilně přizpů-
sobeno svařovaným dílům.

Proces od návrhu po sériovou výrobu
Úspěšná výroba a svařování plastových dílů 
vyžaduje zvláštní pozornost k různým aspek-
tům od úplného začátku. Panasonic vám 
pomůže v každé fázi projektu – od výběru 
vhodných materiálů až po nastavení laserové 
technologie.

Při poradenské činnosti klademe velký 
důraz na analýzu materiálu tak, abyste do-
sáhli optimálních výsledků. Panasonic nabízí 
široké portfolio automatizačních produktů pro 
všechny fáze výroby.

• Výběr materiálu – Klíčovým aspektem je 
výběr vhodné kombinace materiálů. Téměř 

PANASONIC: NOVÁ GENERACE  
LASERŮ – SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
Svůj první popisovací laser uvedl Panasonic již v roce 1996 a od té doby 
stále patří k inovátorům. Každá novinka je interně testována v plném 
nasazení v továrnách společnosti Panasonic po celém světě. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Lasery LP-S mají dostatečný výkon pro popis 
kovových dílů.

Ionizery pro bodové i plošné odstraňování 
nechtěného statického náboje.

Popis zaoblených ploch technologií  
3D – řada LP-Z.

Aicure – LED systém pro UV vytvrzování lepidel, 
laků a pryskyřic.
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všechny termoplastické syntetické materiály 
a termoplastické elastomery jsou vhodné pro 
svařování laserem. V této souvislosti platí, 
že všechny plasty se stejnými chemickými 
vlastnostmi lze svařovat. 

Panasonic tým vám bude nápomocen při 
výběru vhodných materiálů a v laboratoři 
zajistí testy tahem, analýzu lomu, mikrosko-
pickou analýzu i předběžný test značení na 
vybraný materiál.

• Spojované části – Spojovací část (parsek 
prochází skrz) musí být pro laser prostupná 
a mít stejnou obvodovou tloušťku po celé 
„cestě“ svaru. Tvar součásti nesmí nikde 
zabraňovat přístupu paprsku laseru. Absorpč-
ní část (paprsek je v materiálu pohlcen) musí 
splňovat vhodnou rovnost povrchu a mít 
přístupnou celou část svařovací stopy.

Panasonic tým vás provede návrhem sou-
části, aby tvar optimálně vyhovoval potřebám 
svařování. 

• Vstřikování – Je jedním z nejdůležitějších 
způsobů zpracování plastů a ideální pro výro-
bu složitých tvarových dílů. Pro úspěšné spo-
jení plastových dílů laserovým svařováním je 
důležité věnovat pozornost mnoha procesním 
parametrům, jako je: nátok a teplota vstřiko-
vání, doba chlazení či rozměrová přesnost.

Panasonic tým vám doporučí vhodný způ-
sob odstranění nechtěného statického náboje 
v průběhu vstřikování. Ionizátory, např. ER-X, 
zajistí optimální elektrostatickou neutralitu. 
Tím umožní optimální nátok materiálu a elimi-
nují ulpívání nečistot. 

• Skladování – Způsob skladování je rozho-
dující pro zachování optimálních vlastností 
materiálu. Jde o ochranu polotovarů před slu-
nečním zářením, vzdušnou vlhkostí a atmo-
sférickým kyslíkem. To by mohlo způsobit oxi-
daci povrchů, bobtnání, deformaci, zkřehnutí, 
změnu barvy a také změnu mechanických 
vlastností. 

Panasonic tým vám zpřístupní systém 
pro vzdálené monitorování a řízení skladu. 
Integrovaná IP kamera v kombinaci s vizuali-

zací a virtualizací přináší optimální dohled na 
celým procesem skladování.

• Správná manipulace s polotovary – Ne-
vhodným způsobem manipulace může dojít 
k degradaci povrchu nebo k mikroprasklinám, 
které vedou ke špatné kvalitě následného 
zpracování. Optimální dopravu mohou zajistit 
pohony. 

Panasonic tým vám doporučí optimální ser-
vomotory i jejich řízení. Funkce automatické 
eliminace vibrací řady Minas A6 zajistí hladký 
posun během celého procesu výroby.

• Montáž jednotlivých dílů – Mnoho dílčích 
procesů, jako např. lisování, nýtování, děrování 
či integrace elektroniky. Pro správné umístění 
jednotlivých dílů je třeba detekovat správnou 
pozici a odměřovat dílčí vzdálenosti. 

Panasonic tým vám doporučí vhodné 
měřicí senzory, které s vysokou přesností 
odhalí případné nerovnosti a včas tak zabrání 
dalšímu zpracování. 

• Svařování – Každé svařování probíhá v ně-
kolika krocích, které musí zákonitě následovat 
po sobě. Po detekci a načtení CMC kódu se 
iniciuje laser a následuje zahřívání materiálu. 
Dalším zahříváním dojde nejdříve k nelineár-
nímu a následně k lineárnímu tání materiálu. 
Po dokončení svaru se laser vypíná a celý 
systém se přesune do bodu nula, odkud se 
může proces opakovat.

Panasonic tým vám navrhne optimální 
technologii. Pro rozsáhlou sériovou výrobu 
nabízí podporu při konstrukci i výrobě strojů.

• Kontrola kvality – Každý výrobek musí pro-
jít kontrolou kvality. Včasné odhalení vadné 
části může ušetřit náklady, které vzniknou 
během výroby. 

Panasonic tým vám nejen doporučí vhod-
nou testovací metodu, ale poskytne i technic-
ké řešení pro jejich realizaci, jako např. měřicí 
senzory či čtečky 2D kódů.

• Popis laserem – Laserové značení zajišťuje 
kvalitu a sledovatelnost životního cyklu výrob-
ku. Na konci všech kroků procesu by měl být 
hotový díl označen výrobním číslem, datem 
výroby nebo 2D kódem.

Laser zajistí doživotní čitelnost v případě 
následných škod. Laserová značení jsou 
odolná proti oděru, teplotě, světlu i mazivům. 

Servis společnosti Panasonic
Jednotlivé automatizační komponenty mají 
shodný komunikační protokol a jsou tedy 
ideální pro vzájemnou spolupráci v ucelených 
systémech automatizační výroby. Hlavní 
prioritou je především vyřešení projektu dle 
přání zákazníka. Pak se teprve přistupuje 
k samotné realizaci a budoucí spolupráci. 
Tím to samozřejmě nekončí, ale právě tady 
spolupráce začíná.  

Luděk Barták
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Měřicí senzor HG-C s přesností 10 µm 
a komunikací IO-Link.

Laserové svařování zajistí bezpečný 
a okamžitý spoj.
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Dnešní technika 
a software dokážou 
usnadnit a zefektivnit 
práci s elektrickými 
pohony.

58 l 10-2019

Pokrok nejen v oboru elektrických 
pohonů však směřuje k výraznému 
zjednodušení, nejnovější generaci 

servomotorů Festo uvede do provozu i laik. 
Výrazně přitom pomáhá především software 
Festo Automation Suite, postupně inte-
grující všechny dříve samostatné pomůcky 
a nástroje.

Výběr pohonu, montáž a propojení
Práce se servomotorem začíná mnohem 
dříve – při správném výběru motoru a me-
chaniky. Volně dostupný software Positio-
ningDrives (obr. 1) navrhne podle několika 
málo základních údajů vhodný pohon, motor, 
ovladač, případnou převodovku, všechny 
spojovací díly, kabely atd.

Všechny díly lze snadno navzájem spojit. 
Kabeláž se zjednodušuje, neboť nové servo-
motory (řada EMMT, obr. 2) vystačí s jediným 
kabelem, kombinujícím odměřování i silové 
napájení motoru. Kromě obvyklé dokumen-
tace najdete na internetu pod Festo Service-
2see podrobné a názorné návody ve formě 
videa, takže správné zapojení je doslova 
hračkou.

Oživení pohonu
Nejsnazším postupem je spustit 
Festo Automation Suite, zvolit 
podle typového označení druh 
ovladače motoru a poté použít 
průvodce prvním nastavením. 
Vaše práce pak spočívá jen 
v zadání údajů, uvedených na 
štítku pohonu a motoru a něko-
lika jednoduchých a názorných 
volbách, podpořených jasně 

srozumitelnou grafi kou. Motor se prakticky 
ihned začne pohybovat, můžete si vyzkoušet 
zkušební pohyby (jog), případně sestavit 
tabulku jednotlivých pohybů dokonce se 
vzájemnou návazností a poté je libovolně ak-
tivovat. Nastavení se jediným pohybem myši 

přenese z ovladače motoru do PLC a ušetří 
práci programátorům.

Připojení k nadřazeným celkům
Ve většině případů se s ovladačem 
motoru komunikuje po některé 
z průmyslových sítí (Profi net, Ether-
net/IP, Ethercat). Jak se k takové 
struktuře připojit? Stačí si stáhnout 
tzv. soubory s popisem zařízení, 
připravené pro daný typ komuni- FO

TO
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kace, pak je natáhnout do používaného pro-
středí (např. TiaPortal fi rmy Siemens) a začít 
používat. Ucelený postup je znovu podrobně 
k vidění na již zmíněném Festo Service2see. 
Při integraci do sítí se ovladače chovají přes-
ně podle daných standardů, tj. můžete použít 
postupy, které jsou na těchto komunikačních 
protokolech obvyklé (standard PLCOpen), 
obzvláště jednoduché je ovládání po sítích 
Profi net a Ethercat.

Nové ovladače CMMT překypují výhodami. 
V jediné řadě najdete zařízení pro střídavé 
servomotory (CMMT-AS, obr. 3) i pro „extra 
low voltage servos“, tedy krokové motory 
s odměřováním napájené pulzy ve formě 
sinusoidy (CMMT-ST, obr. 4), které se chovají 
velmi podobně jako střídavá serva. Postup je 
pro obě technologie zcela shodný, při výhod-
né kombinaci např. na manipulátoru použijete 
vše jednotně. Výkonově je tak standardně 
pokrytý rozsah od 300 W do 3,5 kW.

Novinkou je možnost sdílet výkon stej-
nosměrné části ovladačů (DC bus), tedy při 
intenzivním zatěžování jednoho z motorů 
si jeho ovladač dokáže „půjčovat“ energii 
ze sousedních ovladačů. Nebo naopak, 
při intenzivním brzdění se tepelné zatížení 
rozděluje mezi propojené ovladače a chlazení 
je mnohem efektivnější.

Novou funkcí je tlumení – jde o jemné dola-
dění regulace PID tak, aby se mechanika po 
zastavení nechvěla vlastní frekvencí. Namísto 
tradičního a obtížného nastavování parame-
trů stačí zadat (byť jen odhadovanou) vlastní 
frekvenci mechaniky a ovladač optimalizuje 
svoje chování tak, aby byl dojezd plynulý 
a bez následných otřesů.

Závěrem malé shrnutí. Rozhodujícím 
pokrokem v elektronice je možnost jedno-
duchého zacházení i s poměrně složitými 
technologiemi. Průmyslové servomotory to 
jen potvrzují. Ještě před několika lety by-
chom se bez expertů vůbec neobešli. Dnešní 
technika, a především software, vám natolik 
usnadní základní využití např. pro běžné 
polohovací úlohy, že budete překvapeni, jak 
rychle a efektivně lze s elektrickými pohony 
pracovat. 

Ing. Zdeněk Haumer

ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ? 
SNADNO A PRO KAŽDÉHO!
S výjimkou specialistů si většina z nás 
pod pojmem elektrické servo v oboru 
automatizace představí složitou techniku 
určenou právě oněm expertům.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

určenou právě oněm expertům.

Volně dostupný software 
PositioningDrives navrhne 
vhodný motor, pohon apod.

Servomotory řady EMMT 
vystačí s jediným kabelem, 
který kombinuje odměřování 
i silové napájení motoru.

Nové ovladače CMMT 
pro střídavé servomotory...

... a pro krokové motory 
s odměřováním.
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Značka edding se za dobu své téměř še-
desátileté existence stala odborníkem 
na označování jakéhokoliv povrchu. 

Jedinečné inkousty edding jsou vyvíjeny tak, 
aby vyhověly požadavkům zákazníků na dlou-
hotrvající a spolehlivé značení. Nejznámějším 
výrobkem značky na českém trhu je bezpo-
chyby lakový popisovač edding 750, který je 
vyhledáván pro svou vysokou krycí schop-
nost, odolnost vůči vodě, otěru, vysokým 
teplotám a některým typům rozpouštědel. 
Tento typ popisovače je používán mimo jiné 
také společností Lufthansa Technik.

Všechny nové produkty jsou důkladně tes-
továny institutem German Test Center, čímž 
je zaručeno, že se popisovače k zákazníkovi 
dostanou v trvale vysoké kvalitě. Výsledkem 
toho je přední umístění mezi dodavateli pro-
duktů pro profesionály z rozmanitých oborů 
od automobilového a leteckého průmyslu, 
přes strojírenství, hutnictví a stavebnictví, 
až po laboratorní a zdravotnická zařízení. 
Většina produktů edding je znovu naplnitelná 
a umožňuje výměnu hrotů. Výroba probíhá 
v Japonsku a Německu.

Revoluční tisk
Ke svému tradičnímu portfoliu značka  
edding letos nově přidává dva typy  
kompaktních tiskáren – edding in-line  
12 a portable 12. Tiskárny představují 
revoluci v průmyslovém značení. Chytrý 
kompaktní design nabízí pokročilé intuitivní 
ovládání a bezkonkurenční konektivitu. FO
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Dotykový displej umožní snadnou a rychlou 
změnu údajů k tisku. Data lze upravovat také 
pomocí webového prohlížeče nebo smart-
phonu. Tiskárny jsou navrhovány a vyráběny 
v Německu s použitím těch nejkvalitnějších 
dílů, které zaručují výjimečnou spolehlivost. 
Díky jednoduchému, snadno ovladatelnému 
designu zvládne tiskárnu obsluhovat uživatel 
bez pomoci technika. 

Tímto novým typem výrobku se značka 
edding pouští do segmentu inovativních 
tiskových řešení, která reagují na aktuální 
požadavky nové digitální éry Průmyslu 4.0. 
Přenosnou termotiskárnu budou moci využít 
potravinářské podniky, logistika i výroba 
v oblasti automotivu, a to bez nutnosti zasa-
hovat do již zavedeného provozu. Tiskárnu 
je totiž možné velmi jednoduše integrovat do 
fungující výrobní linky, především díky svému 
kompaktnímu designu. Minulostí jsou objem-
né, chybující a na obsluhu náročné tiskárny. 
Budoucnost patří automatickým systémům 
s digitálním připojením. 

Andrea Lojková

EDDING: SPECIALISTA NA POPISOVÁNÍ  
UVÁDÍ NOVÉ TISKÁRNY
Přední výrobce profesionálních popisovačů pro značení  
nejrůznějších povrchů přichází s termotiskárnou,  
která je kompatibilní s jakoukoliv výrobní linkou. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Výrobky značky edding můžete přijít 
otestovat přímo na MSV, kde se budou 
prezentovat v hale G2 ve stánku 03.

Tiskárna je kompatibilní s jakoukoliv  
výrobní linkou.

Lakový popisovač má vysokou krycí schopnost  
a odolnost vůči vodě i otěru.

Přenosnou termotiskárnu lze využít  
v různých segmentech výroby.
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Společnost Bosch tehdy jako první na světě 
představila pro tyto účely vhodný hliníkový 
konstrukční systém, umožňující snadnou 
a rychlou stavbu hliníkových rámů jedno-
účelových strojů, paletových dopravníků, 
ochranných oplocení, montážních stolů, 
zásobovacích regálů atd., pro potřeby 
průmyslové výroby. Základem stavebnice 
byl eloxovaný konstrukční profil z hliníkové 
slitiny s T-drážkami po obvodu a několik 
spojovacích prvků. Hliníkový konstrukč-
ní systém se plně osvědčil a dodnes jej 
společnost, nyní již Bosch Rexroth, vyrábí 
a prodává úspěšně po celém světě.

Konstrukční systém v současnosti
Postupem času se rozšířila řada konstrukč-
ních profilů na více než 100 typů tak, že 
dnes pokrývá všechny běžně používané 
velikostní řady 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 

62 l 10-2019

HLINÍKOVÉ PRVKY  
A PROFILY 
... snadná a rychlá aplikace  
v průmyslových provozech

Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového  
a elektrotechnického průmyslu, a s tím narůstající potřeby flexibility  
ve výrobních procesech, bylo třeba konstruovat jednoúčelové stroje,  
montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůsobovat  
potřebám zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného  
sortimentu, a to v co nejkratším čase. 
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

www.pkservis.com

90 a 100 mm. Původní sortiment několika 
spojovacích prvků se rozrostl na téměř 
tři desítky různých prvků, které umožňují 
spojení profilů s opracováním i bez opra-
cování konců profilů. Konstrukční profily 
mají optimalizovaný průřez a je možno jimi 
vést a akumulovat tlakový vzduch, případně 
vakuum.

Široká škála příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala jen 
u profilů a spojovacích prvků, ale přidala do 
svého sortimentu také velmi rozsáhlé pří-
slušenství užitečné pro konstrukci a stavbu 
montážních pracovišť, jako např. průmyslo-
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vá neoslňující svítidla, elektrické zásuvkové 
lišty, držáky nářadí, ergonomické zásobníky 
materiálu, informační tabule, balancéry, lo-
ketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné 
pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení 
pro antistatická pracoviště, zvedáky mate-
riálových beden, hliníkové kabelové žlaby 
a celou řadu dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního 
profilu byly rovněž vyvinuty paletové 
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VÝHODY PRO UŽIVATELE
Téměř půlstoletí ověřená technologie 
hliníkového konstrukčního systému Bosch 
Rexroth se značně rozsáhlou nabídkou 
příslušenství pomáhá uživatelům vytvářet 
konstrukce s vysokým poměrem pevnosti 
vůči hmotnosti. Použití standardních prvků 
s vysokou přesností umožňuje zkrátit 
dobu navrhování, minimalizovat plánování 
přípravných prací a také čas potřebný pro 
montáž. Konstrukční stavebnicový systém 
uživateli přináší výhodu nízkých výrob-
ních nákladů a potřeby malé investice do 
strojového parku. Všechny komponenty 
konstrukčního systému Bosch Rexroth jsou 
dostupné pod stejným objednacím číslem 
na celém světě. Úpravy již ze systému vy-
tvořených aplikací jsou snadné a je možné 
všechny prvky opětovně použít. 

PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth
www.hlinikoveprofilybosch.cz

dopravníkové systémy TS 1, TS 2plus, 
TS 5 a Active Mover, které nalézají 
uplatnění v montážních aplikacích pro 
transport produktů o hmotnosti od 
několika gramů až do 300 kg na paletu. 
Pro transportní úlohy kusových produk-
tů z bodu A do bodu B, např. v potravi-
nářském, farmaceutickém, elektrotech-
nickém, ale i v automobilovém průmyslu 
se s výhodou používá dopravníkový 
systém VarioFlow Plus s destičkovým 
řetězem. 

Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala 
společnost Bosch Rexroth konstruktérům 
a projektantům volně k dispozici softwarový 
nástroj MTpro, obsahující všechny 3D mo-
dely komponent, podporující přímý export 
těchto modelů do běžných CAD programů, 
vytváření kusovníků a další. 
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Tento hybridní souřadnicový měřicí stroj 
COORD3 Universal, vybavený lasero-
vým liniovým skenerem, otevírá nové 

možnosti v oblasti reverzního inženýrství, 
rozměrové inspekce a 3D vizualizace. 

COORD3 s modelovým označením 
Universal nabízí vysoce výkonnou a kon-
kurenceschopnou verzi středních a velkých 
souřadnicových měřicích strojů. Kombinace 

unikátního provedení s použitými moder-
ními materiály poskytuje zvýšenou tuhost 
a tepelnou stabilitu stroje. Model Universal 
nabízí vysoce přesné výsledky pro měření 
středně velkých až velkých dílců.

Ergonomická otevřená struktura Univer-
salu je ideální pro kontrolu velkoobjemové 
produkce i pro kusovou kontrolu u menších 
výrobních operací. Jeho konstrukce je 

ideální pro umístění do výroby, stejně jako 
do laboratorního oddělení kvality.

Stroj COORD3 je standardně vybaven 
vzduchovými ložisky a dosahuje přes-
nosti nižší než 2 µm. Může být vybaven 
jak dotykovou sondou, tak i laserovým 
liniovým skenerem, což umožňuje daleko 
rychlejší a efektivnější inspekci dílů. Funkce 
pro extrakci a editaci skenů zachycených 
skenerem V7 byly integrovány do softwaru 
TouchDMIS.

Klíčovými vlastnostmi tohoto skenova-
cího systému jsou vysoká rychlost měření, 
možnost snímat tmavé i reflexní plochy bez 
nutnosti úpravy povrchu a zachytit velké 
a geometricky složité plochy. Skenování 
v reálném čase je tak velmi rychlé a uživa-
telsky jednoduché. 

Ing. Zdeněk Mareček,  
www.metrologie.cz

SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ  
S HYBRIDNÍ TECHNOLOGIÍ SNÍMÁNÍ
Novinka společnosti Prima Bilavčík v oblasti měřicí techniky, v podobě 
souřadnicového měřicího stroje COORD3, má kontaktní snímací sondu 
doplněnou o bezkontaktní skenovací senzor V7. 

 ▼ INZERCE

Souřadnicový měřicí 
stroj COORD3 s hybridní 
technologií snímání.

Skenování plechového dílu 
strojem COORD3 vybaveným 
laser-liniovým skenerem V7 
v softwaru TouchDMIS. 

1

1
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Ke komoditě valivých ložisek se 
postupem času přidala spousta 
dalších strojních dílů potřebných ke 

stavbě strojů nebo k jejich opravě. Přibyla 
například kluzná pouzdra, aby do ložisek 
nevnikaly nečistoty, byla potřeba použít gu-
fera na zatěsnění, na vymezení vůlí v uložení 
slouží zas anaerobní lepidla. 

Ložiska dlouho fungují, když jsou správně 
namontována, a proto se používá montážní 
a demontážní nářadí, jež patří také do pro-
dejního sortimentu firmy, stejně jako řetězy 
k přenosu výkonu nebo klínové a ozubené 
řemeny za pomocí řetězových kol, řemenice 
a průmyslové spojky. 

Nedílnou součástí společnosti EXVALOS 
jsou strojní díly a prostředky pro všeobecné 

použití, jako jsou hadicové spony ze čtyřech 
materiálů a v několika konstrukčních prove-
deních, segerovky na hřídel a do díry, klínky 
a pera, kuličky a válečky, mazací tuky tu-
zemské i zahraniční výroby včetně mazniček 
a prostředků na mazání, například mazací 
lisy, olejničky či automatické maznice. 

Novým dynamicky se rozvíjejí-
cím oborem jsou lineární ložiska, 
jež slouží k přenosu přímoča-
rých sil v konstrukci strojů. Ve 
skladových zásobách firmy jsou 
jak kulaté tyče s kuličkovými 
pouzdry, tak i profilové tyče  
s vozíky. Společnost EXVALOS 
je schopna upravit tyče dle  
potřeb zákazníka co do délky  
i tvaru. Stejnou službu nabízí i při 

prodeji trapézových a kuličkových šroubů. 
Jde přitom jen o malý výčet prodávaných 
výrobků. Více informací najdete na webo-
vých stránkách. 

www.exvalos.cz

EXVALOS – DODAVATEL STROJNÍCH DÍLŮ
Společnost EXVALOS z Lanškrouna, specializující se zpočátku  
na prodej valivých ložisek, byla založena v roce 1992. 

 ▼ INZERCE

Vyškolený personál 
velkoobchodu dokáže poradit 
při výběru vhodného dílu.

Exvalos nabízí výrobky 
vysoké kvality značek, jako 
je SKF, NSK, ZVL, ZKL  
a další, přitom ve výhodných 
cenových relacích.

1

2

V nabídce firmy 
jsou také kulaté 
tyče s kuličkovými 
pouzdry  
a profilové tyče  
s vozíky.
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Jako ve většině zemí je i v České 
republice aktuálně, zejména ve 
výrobním sektoru, nedostatek 

pracovní síly, což představuje pro firmy 
jako 2K Trend velkou výzvu. Jak říká Jiří 
Koláček, ředitel společnosti 2K Trend: 
„Na trhu je velký nedostatek kvalifi-
kovaných a schopných zaměstnanců, 
což do velké míry limituje i dynamický 
rozvoj celé naší společnosti.“ Jeho 
firma potřebovala jako jednu z výzev 
vyřešit částečnou automatizaci výroby 
za účelem snížení potřebných lidských 
zdrojů. Další výzvou bylo stabilizovat 
výrobní proces a zvýšit jeho produk-
tivitu. Vzhledem k potřebě zachovat 

přístup ke vstřikovacímu lisu pro lidské 
pracovníky i nadále, byl jasnou volbou 
právě kolaborativní robot.

Nabídka kompletního řešení
Díky výběrovému řízení firma vybrala 
jako dodavatele kolaborativních robotů 
společnost Universal robots, která byla 
schopna nabídnout kompletní řešení 

automatizace obsluhy výrobního stro-
je. Nyní je již v provozu jeden kobot 
UR10, který zajišťuje kompletní obsluhu 
vstřikovacího lisu, čímž se optimalizovala 
výroba.

Kobot odebírá zálisky a zakládá je do 
formy v lisu, kde proběhne vstřikovací 
cyklus. Po ukončení cyklu UR10 vyjme 
již hotové výlisky, které vyloží na doprav-
níkový pás. Jde o monotónní činnost, 
která ale vyžaduje velkou přesnost při 
manipulaci s hotovými plastovými výlisky. 
Vzhledem k velikosti lisovacího stroje 
je také třeba překonat poměrně velkou 
výškovou vzdálenost od lisu k dopravní-
kovému pásu. 

KOBOT POMOHL  
S NEDOSTATKEM PRACOVNÍKŮ 
Akciová společnost 2K Trend, která se zabývá výrobou velmi  
přesných plastových dílů vstřikováním, měla problémy  
s lidskou obsluhou vstřikovacího stroje. Rozhodla se investovat  
do průmyslové automatizace. 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Výzvou firmy bylo 
stabilizovat výrobní 
proces a zvýšit jeho 
produktivitu.

1

Tech_MAG_10_2019.indd   66 01.10.2019   10:26:01



Přínosy firmě
Pracovníci společnosti 2K Trend nyní 
nemusí vykonávat složitou a monotónní 
práci u lisovacího stroje, tzn. založení 
a vyjmutí výlisků. Lisovací stroj je po-
měrně velký a pohyb u něj je vzhledem 
ke konstrukci pro člověka komplikovaný. 
Kobot UR10 zvládne obsluhu celého 
stroje zcela samostatně, a tak není nutné 
tuto pozici obsazovat lidskými pracovníky. 
Výhodou je i velký operační rozsah rame-
ne kobota UR10, čímž obsluhuje celý stroj 
velice efektivně.

Údržba robota je prakticky nulová. Kro-
mě pravidelné vizuální kontroly finálních 
výlisků a mechanických součástí robota 
není třeba jakkoliv zasahovat do jeho 

činnosti. Robotické rameno UR10 je ve 
společnosti 2K Trend spolehlivě instalová-
no od srpna roku 2018 a od té doby s ním 
nebyly žádné neočekávané problémy. Po-
řízení spolupracujícího robota se ukázalo 
jako krok správným směrem a jeho provoz 
ve firmě zatím splňuje veškerá očekávání.  

Jak automatizaci hodnotí v 2K Trend?
„Zaškolení v Universal Robots Academy 
bylo perfektní, všichni zaměstnanci se 
naučili obsluhovat našeho kolaborativního 
robota za opravdu krátkou dobu. Jakmile 
se člověk naučí kobota programovat, jeho 
nastavení zabere řádově několik minut,“ 

řekl Ivo Holas, ředitel 
výroby ve společnosti 2K 
Trend a doplnil: „Velkým 
přínosem je omezení 
rutinní práce a vyřešení 
akutního nedostatku kva-
lifikovaných pracovníků. 
Byli jsme mile překvapeni 
rychlou integrací robota 
do praxe i nízkými náklady 
na vybudování vlastního 
pracoviště. Dnes můžeme 
říct, že jde o velmi flexibilní 
řešení s maximální mož-
nou automatizací výrobní-
ho procesu vstřikování.“ 

Petr Kostolník

VYHRAJTE  
KOLABORATIVNÍHO 
ROBOTA UR!

Robotická ramena UR umožní  
automatizovat prakticky cokoliv, od lepení, 
šroubování až po umisťování na přesné místo.

Rameno UR má nejrychlejší návratnost  
v oboru, velmi rychle a snadno se nastavuje  
i programuje.
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Dodavatel kolaborativních robotů byl  
schopen nabídnout kompletní řešení 
automatizace obsluhy výrobního stroje.

Jakmile se člověk naučí kobota UR10 
programovat, jeho nastavení zabere jen  
několik minut.

Pneumatický gripper byl navržen  
společností MP Line.

1
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Nachází se ve vašem provozu manuál-
ní činnost, která by mohla  
být automatizována nebo jste  
zaznamenali, že by se vám hodila 
pomocná ruka? 

Pokud jste alespoň jednou odpověděli 
„ano“, tak se zapojte do soutěže a vy-
hrajte jednoho z robotů UR5 či UR10 od 
společnosti Universal Robots.

Výhercem kolaborativního robota se 
stane firma, která představí úkol nejvhod-
nější k automatizaci. Může se jednat  
o monotónní činnost, kterou vaši zaměst-

nanci s radostí vymění za sofistikovanější 
úkol, při kterém využijí svou zručnost, 
nebo to může být úkol, který potřebujete 
vykonávat rychleji, abyste udrželi krok s 
konkurencí. 

Pokud se chcete zúčastnit soutěže, 
stačí jednoduše vyplnit formulář na 
https://try.universal-robots.com/ 
/win-a-cobot-cz/. 

Soutěž končí 31. října 2019. Výherci 
budou kontaktováni přímo společností 
Universal Robots. 

1

2

2

3

Tech_MAG_10_2019.indd   67 01.10.2019   10:26:02



68 l 10-2019

Nový soustruh KL 285 řady QUICK 
(označení KL je zkratkou Kovosvit 
Lathe a číslo 285 odkazuje na 

běžný obráběný průměr) měl premiéru na 
Zákaznických dnech v dubnu 2019, kde 
mohli zákazníci ve fi remním showroomu 
spatřit v akci dva stroje (s řídicím systé-
mem Siemens a Fanuc). Ty budou na MSV 
v Brně k vidění v tradiční soutěži Svazu 
strojírenské technologie v programování 
studentů. V samotné expozici fi rmy bude 
vystaven soustruh ve variantě KL 285 SY 
QUICK (s vybavenou osou Y a protivřete-
nem, a s řídicím systémem Siemens), který 
představuje nejvyšší možnou technologic-
kou konfi guraci.

Cílem vývojářů bylo u KL 285 bez jakých-
koliv kompromisů nabídnout veškeré tradiční 
hodnoty vyžadované od obráběcího stroje, 
jako je přesnost, výkon, rychlost obrábění 
a spolehlivost. Ty dnes doplňují i další para-
metry – snadná ovladatelnost, ergonomie, 
nízká hlučnost, snadná servisovatelnost 
a v neposlední řadě i design navržený stu-
diem WRKS. U verze QUICK se uplatnila 
řada principů použitých v předcházející vari-
antě Super Precision. Stěžejní komponenty 

jsou opět od předních evropských, japon-
ských, a samozřejmě i českých dodavatelů; 
oba využívané řídicí systémy byly zvoleny na 
základě požadavků trhu a přání zákazníků. 

Litinové lože místo betonu
Stroj je navržen tak, aby „prošel“ dvou-
křídlými dveřmi. Výška činí 1900 mm, šířka 
bez ovládacího panelu 1752 mm. Stroj má 
délku 2755 mm a s dopravníkem třísek 
(který lze směřovat dozadu stroje, což je 
výhodné např. při začleňování strojů do 
automatizované linky) je celková délka 
4105 mm. 

Hlavní vřeteno je poháněno 24kW 
vestavným motorem, doplněným o přímé 
odměřování. Pohon koníka zajišťuje 

hydraulický válec řízený proporcionálním 
ventilem. Výslednou přesnost zlepšuje 
i umístění hydraulického agregátu do 
zadní části stroje. Díky tomu jej teplotně 
neovlivňuje. Varianta KL 285 QIUCK je 
postavená na litinovém loži, zajišťujícím 
dostatečnou tuhost a přesnost, a nástro-
jová hlava fi rmy Sauter je ze standardní 
řady tohoto výrobce, nikoli zpřesněná, 
jakou využívá provedení Super Precision, 
kde je vysoké přesnosti dosaženo mj. 
i uložením vřeteníku na masivní konzole 
z polymerního betonu, tlumicího vibrace. 
Přes tyto rozdíly dosahuje řada QUICK 
všech kvalit potřebných pro standard-
ní soustružení. Pro ty nejnáročnější je 
k dispozici zpřesněná varianta Super 
Precision.

Nový soustruh KL 285 nahradí v sor-
timentu stroj řady SP280, vyvíjený před 
více než 10 lety. Oproti němu prošel 
výraznými inovacemi – např. byl zlepšen 
přístup do pracovního prostoru, vzdále-
nost od dveří k ose vřetena je pouhých 
350 mm a přehlednost podtrhuje velké 
bezpečnostní okno. Stroj je energeticky 
optimalizován (je využita rekuperace FO
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KOVOSVIT MAS UVÁDÍ NOVÉ SOUSTRUHY
Zatímco loni na MSV v Brně prezentovala společnost Kovosvit MAS 
svůj nový CNC soustruh KL 285 v provedení Super Precision, letos na 
veletrhu představí hned tři stroje této řady s označením QUICK, určené 
pro standardní obrábění.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Soustruh 
KL 285 SY QUICK 
s vybavenou osou 
Y a protivřetenem 
představuje nejvyšší 
možnou konfi guraci.
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energie pohonů, pro řízení různých 
komponent stroje jsou použity frekvenč-
ní měniče), je možné si zvolit šetření 
stlačeného vzduchu vypínáním vzduchu 
v neproduktivních časech stroje. 

Kompatibilní s Průmyslem 4.0
Při vývoji byl velký důraz kladen na snad-
nost, přívětivost a komfort při ovládání a se-
řizování stroje. Už není potřeba seřizovat 
např. koncové snímače pro upínání sklíčidla 
nebo polohy koníka – obě zařízení jsou 
vybavena odměřováním a vše se nastavu-
je přímo na panelu stroje prostřednictvím 
uživatelských obrazovek řídicího systému. 
Z displeje se nastavují i tlaky upínacích 
zařízení, takže obsluha nemusí při změně 
obrobku seřizovat jako dosud mechanické 
prvky pro upínání. Obsluhu zpříjemňuje 
i zcela nový ovládací panel s 15” dotykovou 

obrazovkou, který je nejen otočný, ale také 
sklopný.

Přesnost stroje zvýšilo použití přímých 
pohonů pro kuličkové šrouby – motor je 
s kuličkovým šroubem spojen spojkou bez 
dalšího převodu, který by snižoval přesnost. 
Zároveň se díky zmenšení stoupání kuličko-
vých šroubů zvýšila přesnost polohování.

Nový soustruh KL285 QUICK je, podobně 
jako další stroje z portfolia Kovosvit MAS, 
kompatibilní s požadavky „Průmyslu 4.0“. 
Pokud zákazník bude tuto funkcionalitu 
požadovat, stroj může zasílat monitoring 
zvolených veličin přímo do zvoleného systé-
mu, aby vedoucí či manažeři výroby věděli, 
jestli stroj pracuje a nakolik je vytížený. Stroj 
bude samozřejmě připraven na robotizaci 
a možnost začlenění do výrobních linek. 

Petr Kostolník

S jeho přípravou i hodnocením přijeli 
na letošní EMO seznámit orga-
nizátoři a vedoucí představitelé 

Japonské asociace výrobců obráběcích 
nástrojů (JMTBA), která JIMTOF pořádá. 

Veletrh proběhne od 7. do 12. listopadu 
2020 v tokijském výstavním areálu Tokyo 
Big Sight, kde na ploše více než 100 tis 
m2 budou japonští i zahraniční  strojírenští 
výrobci prezentovat to nejlepší ze své na-
bídky. Posledního ročníku veletrhu, který 
zaznamenal přes 153 tis. návštěvníků, se 
zúčastnilo 1085 vystavovatelů, z toho 
320 zahraničních, z čehož téměř polovi-

nu (47 %) představovaly fi rmy z Evropy 
– a podobná účast je očekávána i pro 
nadcházející ročník. Přihlášky budou 
organizátoři přijímat od 1. do 30. listopa-
du od členů japonských a zahraničních 
strojírenských asociací a pro nečleny je 
vyhrazeno období mezi 1. a 30. listopa-
dem. Aplikační formuláře budou akcep-
továny jen prostřednictvím webových 
stránek (www.jimtof.org/en), kde budou 
rovněž zveřejňovány podrobnější další 
informace o veletrhu. 

Josef VališkaFO
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JIMTOF UŽ PŘÍŠTÍ ROK
Strojírenské novinky, které ještě nebyly k vidění na 
veletrhu EMO 2019 v Hannoveru, i aktuální trendy se 
představí už za rok v hlavní události sezóny, kterou je 
mezinárodní veletrh JIMTOF 2020.

Komponenty 
dopravníků

Pohony a elektromotory

Lineární 
systémy

Strojní 
komponenty

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

rádi Vám poskytneme odborný servi

DDDDDÁÁVVÁÁMMEE VVĚĚCCCCCII DDDDOO PPPPOOHHYYBBUUU………
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Na MSV 
nás najdete 
v pavilonu V, 

stánek 
č. 090
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�  provozní měřidla a různé měřicí přípravky
�  měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy
�  bezkontaktní měřidla vlnitosti, drsnosti a defektů
�  kalibrační měřidla a speciální laboratorní zařízení
�  měřidla velkorozměrových součástek
�  měřidla momentů, deformace a síly
�  snímače a elektronické jednotky
�  kontrolní stanice a třídicí automaty
�  jednoúčelové stroje a rovnací lisy
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Tradiční výrobce obráběcích strojů
s 80 letou tradicí

www.kovosvit.cz

KL 435
• Max. Ø soustružení: 550 mm
• Max. délka soustružení: 1 100 mm
• Max. výkon S1 / S6 - 40%: 17 / 25 kW
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I  akdyž jsou Strojírny Olšovec podnik z ka-
tegorie označované jako menší či střední 
fi rma (v současné době má téměř pět 

desítek vysoce kvalifi kovaných zaměstnan-
ců), za svoji více než čtvrtstoletou historii 
zrealizovala mnoho různorodých zakázek 
a může se opírat o praxí ověřené zkuše-
nosti.

Ryze česká soukromá fi rma je zaměřená 
na zakázkovou strojírenskou výrobu, od 
obrábění, zámečnictví, výrobu strojů až 
po svařence. Svou činnost zahájila v roce 
1993, ale historie, na kterou navazuje, sahá 
mnohem dále – až do počátků minulého 
století, když si Augustin Janečka, stavitel 
z moravské obce Hranice, podal v roce 
1902 žádost o povolení k otevření kameno-
lomu na pronajatých pozemcích v katastru 
obce Olšovec. V roce 1923, kdy získal 
povolení k pohonu elektřinou místo dřívější 
páry, už lom zaměstnával 122 pracovníků, 
a v letech 1927 a 1928 realizoval velké 
investice do strojního zařízení a moderniza-
ce provozu. V té době měl už obrat 2 mil. 
Kč (v tehdejší době opravdu velké peníze) 
a dodával materiál do 28 silničních okresů 
na Moravě. 

V dnešní podobě má společnost Stro-
jírny Olšovec k dispozici vlastní výrobní 
areál o rozloze cca 10 000 m2 zahrnující 

nově zrenovovanou hlavní výrobní halu, 
rozdělenou na dva provozy. Prvním z nich 
je obrobna, vybavená mostovým jeřábem 
s nosností 8 t, druhý provoz, kde je jeřáb 
s 10t nosností, je zámečnický, určený pro 
výrobu rozměrných strojů a svařenců. 
V samostatné zděné hale jsou stroje pro 
přípravu a zpracování materiálů. Firma 
je vybavena rozsáhlým strojním parkem 
k obrábění běžných hutnických výrobků, 

svařenců, odlitků a výkovků ze širokého 
spektra materiálů. 

„Jsme schopni obrábět menší součásti 
od desítek kilogramů přes středně těžké 
v řádu stovek kilogramů až po těžké součásti 
do hmotnosti několika tun. Strojový park 
zahrnuje jak konvenční stroje určené pro 
jednodušší charakter práce, tak nejmoder-
nější víceúčelové CNC stroje pro náročné 
obráběcí operace. Vyrábíme hlavě podle 
dodané dokumentace, ale jsme schopni 
díky špičkovému konstrukčnímu oddělení 
nabídnout i vlastní konstrukci strojů a svařen-
ců podle přání a zadání zákazníka. A to nejen 
výrobu jednotlivých strojů, ale i kompletní 
technologické linky včetně jejich technolo-
gie. Stroje a svařence vyrábíme běžně do 
hmotnosti 10 tisíc kg, a po dohodě je možno 
i více,“ říká jednatel Pavel Stupárek. 

Aby fi rma mohla nabízet stále lepší služ-
by, investuje do nových strojů a technolo-
gií. Strojový park tak v posledních letech 
rozšířily následující stroje a zařízení:
•   CNC Karusel Honor Seiki VL-125VM 

CNC (pořízený v roce 2012).
•   V roce 2014 bylo zprovozněno pracoviš-

tě s nově pořízeným horizontálním vyvr-
távacím strojem HCB 110 CNC od fi rmy 
TDZ Turn, k němuž byl dokoupen i nový 
mostový jeřáb GIGA s 5t nosností, který 

POCTIVÁ STROJAŘINA Z OLŠOVCE
Motto společnosti Strojírny Olšovec hlásá: Zvládneme vyrobit 
téměř vše! A reference zákazníků i řada projektů v rámci spolupráce, 
např. s brněnskou technickou univerzitou či dalšími partnery, 
dokumentují, že hrdé tvrzení nepřehání.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Výkonové parametry 
strojového parku 
nejsou jediným 
atraktivním faktorem, 
který mohou Strojírny 
Olšovec nabídnout. FO
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Letošní realizovaná 
zakázka – mlýn.

Firma je schopna obrábět 
součásti od několik desítek 
kilogramů až po těžké, 
s hmotností několika tun.

Nejnovější přírůstek – 
horizontální obráběcí centrum 
Quaser typ HX-635 s řízením 
Heidenhain TNC 640.

Obchodní jednání probíhají 
ve velmi netradičním 
příjemném prostředí.

1

1

2

2

3

4

Tech_MAG_10_2019.indd   70 01.10.2019   10:26:06



MSV 7. 10. 2019 – 11. 10. 2019 pavilon F, číslo 025
těšíme se,

na setkání s Vámi...

MESING , spol. s r. o., Šámalova 60a, 615 00 Brno     www.mesing.cz  info@mesing.cz  +420 545 426 211

�  provozní měřidla a různé měřicí přípravky
�  měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy
�  bezkontaktní měřidla vlnitosti, drsnosti a defektů
�  kalibrační měřidla a speciální laboratorní zařízení
�  měřidla velkorozměrových součástek
�  měřidla momentů, deformace a síly
�  snímače a elektronické jednotky
�  kontrolní stanice a třídicí automaty
�  jednoúčelové stroje a rovnací lisy

speciální laboratorní zařízení

MESING_pozvanka_185x61.indd   1 12.09.2019   11:14:12

Tradiční výrobce obráběcích strojů
s 80 letou tradicí

www.kovosvit.cz

KL 435
• Max. Ø soustružení: 550 mm
• Max. délka soustružení: 1 100 mm
• Max. výkon S1 / S6 - 40%: 17 / 25 kW

tech-magazin-210x104.indd   1 02.09.19   15:54

nahradil starý nevyhovující manipulační 
prostředek.

•   Od roku 2015 přibyly Samsung PL45LY
/CNC a Samsung PL45XLM/CNC, což 
rozšířilo možnosti obrábění o výrobu 
přesných rotačních součástí.

•   V roce 2017 pořídila fi rma vertikální 
obráběcí (frézovací) centrum Accuway 
UM-210, které vzhledem ke konstrukci 

s použitím jak lineárních, tak kluzných 
vedení vyniká vysokou tuhostí.

•   O rok později přibylo, jako zatím po-
slední přírůstek, horizontální obráběcí 
centrum HX- 635 od tchaj-wanské fi rmy 
QuaserStroje.

Výkonové parametry strojového parku 
však nejsou jediným atraktivním faktorem, 
který mohou Strojírny Olšovec nabíd-
nout. K aspektům, které rozhodně stojí za 
pozornost a přidávají u zákazníků fi rmě 
body vůči konkurenci, patří nepochybně 
i samotné sídlo fi rmy. Na úhledném statku 
byste asi základnu strojírenského podniku 
nečekali – takže obchodní jednání probíhají 
ve velmi netradičním příjemném prostředí, 
připomínajícím spíše prostory historického 
zámku, kde nechybí ani typicky moravská 
záležitost – vlastní sklípek. A posezení 
v něm je mnohem zajímavější než v dnes 
obvyklých chladných kancelářských pro-
storách, typických pro většinu fi rem. 

www.strojirny.com

 ▼ INZERCE
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KDYŽ VÝKON NESTAČÍ
Mám řezací laser na kovy, ale potřebuji řezat i tlustší materiál.  
Na nový stroj nemám, zakázky se hrnou, tak co s tím?

Technologie vláknového laseru, určená 
pro dělení kovových plechů a desek 
prošla v posledních letech bouřlivým 

rozvojem. Navyšování výkonu a věčný boj 
o co nejvyšší rychlost při zachování vysoké 
kvality zpracování, které tato technologie 
nabízí, vytvořilo tlak na cenu samotných 
laserových zdrojů. Jejich varianty s niž-
ším výkonem se tak dostaly na cenovou 
hladinu, která je dostupná i menším firmám. 
Zámečnictví se dvěma zaměstnanci, které 
disponuje touto pokročilou technologií, dnes 
již není žádnou výjimkou. Současně se však 
mnoho z nich dostává do situace, kdy stroj 
pořízený za přijatelnou cenu před několika 
lety přestává stačit potřebám rozvíjející se 
firmy. Na takové zařízení zpravidla ještě není 
doplacen úvěr, stroj stále dobře pracuje, ale 
firma není schopna zpracovávat zakázky na 
silnější materiály a rychlost řezu je vzhledem 
k velikosti zakázek příliš nízká.

Každý dodavatel vám řekne, že řešení 
je snadné. Pořiďte si druhý stroj s vyšším 
výkonem. Jedná se však často o investici, 
která není ve finančních možnostech firmy, 
protože se pohybuje v řádech milionů korun. 
Původní stroj je sice možné prodat, ale pou-
ze za zlomek původní ceny.

Firma 4ISP s. r. o., která provozuje největší 
předváděcí centrum asijských technologií 
v Evropě pod názvem Eurazio Center, nabízí 
zákazníkům zajímavou alternativu. Upgra-
de laserového zdroje. Ve většině případů je 
totiž šasi zdroje dostačující pro provoz vyšší 
varianty a v takovém případě stojí tato mož-
nost jistě za zvážení. Firma 4ISP je schopná 
zastřešit celou akci včetně instalace zdroje 

a případných dalších komponent nutných pro 
jeho provoz a následného servisu. Zákazník 
tímto způsobem získá nový zdroj se zárukou, 
odbornou instalací a navíc firma 4ISP vyřeší 
i odkup původních komponent protihodno-
tou, která bude od ceny instalace odečtena.

Jak upgrade probíhá a co je  
potřeba měnit 
Pokud zájemce kontaktuje společnost 4ISP 
s požadavkem na upgrade zdroje vláknové-
ho laseru, je vždy potřeba nejprve prověření 
stroje technikem společnosti. Ten s ohledem 
na požadovaný výkon zjistí, jestli kromě 
laserového zdroje jako takového bude třeba 
ještě něco měnit. Téměř vždy je potřeba se 
zdrojem vyměnit i chladicí systém, protože 
původní nebude pro výkonnější zdroj posky-
tovat dostatek chladicího výkonu. Při velkém 
výkonnostním rozdílu mezi původním a no-
vým zdrojem je často třeba měnit i řeznou 
hlavu, neboť pro slabší zdroje se používají 
čočky s menším průměrem a jinou variantou 
povlakování. 

V posledních letech jsou již konektory za-
jišťující spojení mezi řeznou hlavou a samot-

ným zdrojem už standardizovány, u starších 
strojů se však stále ještě mohou objevovat 
nestandardní řešení. Výměna upínacího me-
chanizmu konektoru je teoreticky možná, ale 
v praxi tak nákladná, že se velmi blíží ceně 
nové hlavy, a je tedy vhodnějším řešením pů-
vodní hlavu odprodat společně se zdrojem, 
čímž se vytvoří funkční celek.

Při úvodní kontrole dále technik zjišťuje, 
zda konstrukce stroje odpovídá nově nabí-
zenému výkonu. Výkonové skoky mají své 
limity především v případě, kdy byl původní 
výkon velmi nízký (300–500 W). Konstrukce 
šasi stroje může být při velkém navýšení 
výkonu snadno poškozena zbytkovým vý-
konem při používání a stroj by mohl vlastně 
„rozřezat sám sebe“. I takové případy je 
možné řešit například dodatečným oblo-
žením dopadových ploch pro paprsek. Je 
však třeba říci, že takové řešení je technicky 
náročné a jeho provedení se může dostat do 
ekonomicky nevhodných úrovní.

Poslední částí, kterou při úvodní kontrole 
technik řeší, je pak otázka napojení nového 
zdroje na řídicí systém. U strojů dodávaných 
společnosti 4ISP je kompatibilita zajištěna, 
a to i u strojů dodaných před delší dobou. 
V případě ostatních výrobců je třeba zapoje-
ní a komunikaci v rámci zařízení projít velmi 
pečlivě.

Po kontrole technikem a na základě jím 
zjištěných údajů, je zákazníkovi předložena 
cenová nabídka na celou akci, která zahrnuje 
ceny jednotlivých komponent, celkovou 
cenu práce a nabídku na odkup původního 
vybavení, které bude měněno. Je-li zákaz-
níkem nabídka odsouhlasena, je vystavena 
zálohová faktura pokrývající cenu kompo-
nent, a po její úhradě může započít samotná 
instalace. Ta probíhá v prostorách zákazníka, 
stroj není třeba nikam přepravovat. U jedno-
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dušších výměn zdroje je možné celou akci 
provést v rámci jednoho pracovního dne. 
Pokud dochází zároveň i k přeinstalování 
hlavy a chladicího okruhu, může se instalace 
protáhnout i na 3–4 dny. Po dokončení vý-
měny je sepsán předávací protokol, obsluha 
stroje je seznámena se změnami v nastavení 
a společně jsou provedeny testovací řezy. 
Konečná faktura, zahrnující i služby spojené 
s instalací, je doručena ihned po instalaci se 
splatností 14 dní.

Je problém, když je stroj financován 
leasingem?
S nesplaceným leasingem na původní stroj 
zpravidla žádný problém nevzniká. Osazení 
výkonnějším zdrojem je z účetního hledis-
ka bráno jako technické zhodnocení stroje 
a v případě pravidelných splátek nejsou 
ze strany poskytovatele leasingu zpravidla 
kladena žádná omezení. Platbu za provedení 
upgrade je dokonce většinou možné rozdělit 
do zbývajících splátek, takže ji není třeba 
hradit z provozních prostředků.

Co dělá 4ISP s původními zdroji?
Původní zdroje vykoupené od zákazníků  
jsou ve spolupráci s výrobcem repasovány 
a společnost 4ISP připravuje uvedení jed-
noduchého řezacího laseru, který se bude 
osazovat právě repasovanými zdroji, o čemž 
budou potenciální zákazníci samozřejmě 
plně informováni. Cílem je nabídnout tuto 
technologii za cenu opět o krůček bližší  
i živnostníkům, začínajícím firmám či střed-
ním a vysokým školám.

Kolik to celé stojí?
Připravili jsme pro vás nacenění běžně 
prováděného upgradu zdroje na stroji 
HS-F2513C, původně osazeném zdrojem 
Raycus o výkonu 300 W. Na daných strojích 
není vhodné posilovat výkon na vyšší 
hodnotu než 1 kW vzhledem k jednoduché 
konstrukci s pohonem pomocí ozubených 
řemenů. V našem případě se zákazník 
rozhodl pro zdroj Raycus 750 W, bylo třeba 
měnit zdroj, jeho chlazení i řeznou hlavu, 
neboť původní byla osazena nestandardním 
konektorem.

Vzorová kalkulace:
Zdroj Raycus 750 W: 422 240 Kč
Hlava WSX MN15: 76 800 Kč
Chladič CWFL-1000: 45 535 Kč
Práce:  109 800 Kč

Odkup původního zdroje 
Hlavy a chladiče: –62 600 Kč
Celkem:  591 775 Kč
Doba instalace – 3 dny.

A pokud si nejprve chcete ověřit, zda je pro 
vás výhodnější nový stroj, než upgrade toho 
stávajícího, kontaktujte servis@eurazio.eu 

www.eurazio.euFO
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Jméno italské matky CHIARAVALLI 
bylo ponecháno záměrně, jelikož na 
italském a evropském trhu zna-

menalo pojem spojený s širokou škálou 
strojírenských prvků. Katalog, nabíze-
jící standardní díly pohonů řetězových, 
řemenových nebo ozubenými koly byl 
tak rozsáhlý, že mohl uspokojit většinu 
konstruktérů. Pochopitelně vše dodáváno 
v souladu s mezinárodními sjednocenými 
standardy, jako ISO, DIN, UNI, ANSI atd. 
K tomu nabízel svěrná pouzdra, spojky, 
ložisková tělesa. Při jejich výběru tak 
mohla být uspořena velká část výrobních 
kapacit podniků.

V počátcích to byl ale právě ten 
aspekt, kdy se firmy takovéto nabídce 
bránily. Jejich argumentem bylo: „Vždyť 
máme vlastní stroje i zkušené obráběče, 
tak si potřebná ozubená kola, řemenice 
apod. vyrobíme sami.“ Tento argument 
ale nevydržel dlouho. Jednak zrychlující 
se tempo strojírenské výroby vyžadovalo 
stále kratší dodací termíny, a dále  
v porovnání nabízených produktů byly 
ceny výrazně levnější, nežli vlastní kusová 
výroba.

Trh se strojírenskými polotovary začal 
být velice zajímavý, a tak následovaly 
rozsáhlé investice do nových skladova-
cích prostor, rozšíření nabídky a sklado-
vých položek.

Když přeskočíme dvacetiletý rozvoj 
firmy CHIARAVALLI CZ a.s. do součas-

nosti, změnilo se mnohé. V první řadě se 
sortiment rozrostl z nabídky polotovarů 
pohonů do nabídky široké škály pře-
vodovek. V nabídce jsou všechny typy 
převodovek jak šnekových, tak s ozube-
ním čelním nebo kuželovým. Samostat-
nou skupinou jsou planetové převodovky, 
nabízené jako stavebnice k dosažení 
optimálního přenosu krouticího momentu.

Kromě standardních strojírenských 
výrobků nabízí CHIARAVALLI CZ 
i dodávky dílů, vyráběných na zákla-
dě zákazníkovy dokumentace. Jedná 
se především o série výrobků vysoké 
technologické náročnosti. Tyto zakázky 
jsou pro český a slovenský trh zajišťo-
vány v mateřském závodě v Itálii, kde je 
k dispozici obrovská výrobní a techno-
logická kapacita.

Rozvoj české firmy CHIARAVALLI CZ 
a.s. si vynutil rozsáhlé investice potřebné 
k zefektivnění dodávek a rozšíření výrob-
ních kapacit. Pro skladování standard-
ních dílů byly instalovány automatické 
skladovací věže. Byly pořízeny stroje na 
úpravu standardních dílů, aby bylo mož-
né dodávat zákazníkům díly upravené již 
dle jejich potřeby.

Porovnáním začátků aktivit firmy z roku 
1999 a nyní je vidět nejen vlastní vývoj fir-
my, ale především rozvoj úrovně a potřeb 
českého strojírenství. 

www.chiaravalli.cz

OD STANDARDNÍCH DÍLŮ  
PO ZAKÁZKOVOU VÝROBU 
Je to již 20 let, kdy byla založena společnost 
CHIARAVALLI CZ, jako dceřiná společnost 
italského výrobce pohonů a převodovek  
i dalších komponent. 
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Na MSV představí Tibbis desítky kom-
presorů nejrůznějších typů a provedení. 
V portfoliu firmy jsou kompresory šrou-

bové, lamelové, spirálové, pístové, mazané 
olejem i bezolejové různých výrobců. Firma 
nabízí nejen samotné kompresory, ale i kom-
pletní program pro úpravu vzduchu, např. filtry, 
kondenzační sušičky, absorpční sušičky, řízení 
kondenzátu apod. A nejjednodušší způsob, 
jak se ke stánku Tibbis dostat, je přivolat si 
originální taxi, které k němu zájemce dopraví 
zdarma z jakéhokoli místa na výstavišti. Mo-
torová rikša, známá cestovatelům po jihoasij-
ských zemích, přijede pro ty, kdo se chtějí 
dozvědět něco o kompresorech, po přivolání 
na tel. číslo: 736 654 321. 

Vyznat se v rozsáhlém světě kompresorů 
a jejich problematice není pro ty, pro něž 
kompresory nepředstavují každodenní byznys, 
úplně jednoduché. Jak zdůrazňuje jednatel 
firmy Michal Novák, kompresorů je široká 
škála druhů i značek a každý se hodí do jiného 
druhu provozu. Proto doporučuje konzultaci 
výběru konkrétního typu dle aktuální potřeby. 

Správný přístroj pro správný účel
Při výběru správného kompresoru nejde jen 
o čistě technické parametry, ale např. i o vliv 
prostředí, v němž bude pracovat, a které vý-
znamnou měrou určuje jeho životnost. „Každá 
oblast použití má své specifické požadavky, 
stejně jako různé typy kompresorů mají svými 
vlastnostmi a parametry různé určení, takže 
podstatné je najít optimální řešení pro konkrét-
ní aplikaci,“ konstatuje Michal Novák. Stále 
častěji jsou požadována komplexnější řešení, 
která zahrnují vypracování projektu, přípravu 
a montáž, včetně speciální zástavby kompre-
sorů a jejich příslušenství. 

Populární jsou např. lamelové kompresory. 
Tento typ zastupuje v portfoliu firmy značka 
Hydrovane s unikátním systémem rotačních 
kluzných lamel, umístěných v drážkách otáčejí-
cího se rotoru. Ty se působením odstředivé síly 
vysouvají a vytvářejí tak jednotlivé kompresní 
komory, přičemž průtok vzduchu je řízen 
servoventilem, který ovládá nasávací ventil. 
Kompresory Hydrovane jsou vyráběny výhrad-
ně se vstřikem oleje (mazané) a vynikají velkou 
spolehlivostí a dlouhou životností, která před-
stavuje až neuvěřitelných 100 000 motohodin 
(u šroubových kompresorů je zaručováno 6 let 
nebo 44 000 provozních MTH) – samozřejmě 

za podmínky řádné údržby (jsou ale limitovány 
výkonem v rozsahu od 1,1 do 75 kW). V nabíd-
ce jsou jak samostatně stojící, tak s tlakovou 
nádobou, se sušičem (případně s tlakovou 
nádobou i sušičem), ale i s frekvenčním měni-
čem v závislosti na požadavcích a potřebách 
klienta a konkrétní aplikaci. Vhodné jsou nejen 
do menších firem, ale i do velkých továren 
s nepřetržitým provozem. Nacházejí uplatnění 
hlavně ve strojírenském i automobilovém prů-
myslu, při výrobě vakua, při vzorkování vzdu-
chu, v dílenských provozech, u polygrafických 
strojů a v balicích zařízeních, ale i v čistírnách 
odpadních vod.

Další významnou skupinu představují 
šroubové kompresory – moderní systémy, 
které v sobě slučují vlastnosti hned několika 
dalších typů – pístových, rotačních i dynamic-
kých kompresorů. Jsou používány v celé řadě 
průmyslových aplikací, kde se uplatní jejich 
spolehlivost díky robustní konstrukci, dlouhé 
životnosti a energetické úspornosti, zajišťující 
dlouhodobý ekonomický provoz. U šroubo-
vých kompresorů se Tibbis zaměřoval zejména 
na značku CompAir, která patří mezi osvěd-
čené výrobce, a jejímž distributorem pro ČR 
a SR je firma už přes 15 let. K oceňovaným 
vlastnostem těchto kompresorů patří jejich 
energetická úspornost daná motory, které 
je pohánějí, stejně jako vynikající možnosti 
přizpůsobení a široká škála vybavení. 

Tyto kompresory doplnily produkty německé 
firmy Renner, která má nejen široké produkto-
vé spektrum (šroubové, spirálové, pístové, ole-
jové i bezolejové kompresory), ale nebrání se 
ani stavbě speciálních řešení. Zařízení tohoto 
výrobce (jde o šroubové kompresory dispo-
nující výkonovým rozsahem od 2,2 až do 355 
kW, v provedení bezmazném i mazaném) tak 
může Tibbis dodávat pod svou značkou a ve 
svém provedení. Jednou ze specialit jsou např. 
boostery, zařízení umožňující využívat stan-
dardní vzduchové rozvody (se vstupním tlakem 
7–13 bar), ale se zvýšeným výstupním tlakem 
u šroubového kompresoru až 40 atm. Takovýto 
systém může pak sloužit i jako levnější varianta 
vysokotlakých kompresorů do 40 barů. 

K výhodám kompresorů Renner patří pří-
znivé ceny náhradních dílů (včetně provozních 
maziv) a rychlé dodací termíny. Kompresoro-
vou techniku německého výrobce doplňuje 
aplikace RENNERconnect – nadřazený, 
inteligentní řídicí systém pro optimální řízení 

MODRÝ TUK-TUK OPĚT PŘIJÍŽDÍ
Nejen hračkový medvídek Kuki ze Svěrákova filmu, ale  
i tuk-tuk neméně renomovaného dodavatele kompresorové 
techniky, společnosti Tibbis, se vrací. Do jejich expozice  
na MSV se tak pohodlně dostanete orientálním taxíkem.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Šroubový kompresor  
RSD-160 (160 kW)  
s přímým náhonem.

Šroubový kompresor  
RSK-PRO 7,5 (7,5 kW)  
s řízením RENNERtronic  
Plus a integrovaným 
kondenzačním sušičem.

Šroubový kompresor  
RSDK-PRO 4,0 (4 kW)  
na nádobě 2x 90 l  
s integrovaným konden- 
začním sušičem.

1

2

3
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a monitorování výroby stlačeného vzduchu. 
Nabízí nejen velký potenciál úspory energie (až 
o 30 % nižší spotřeba elektřiny), ale zvyšuje 
i provozní bezpečnost strojů. Umožňuje bez 
ohledu na typ ovládat až 16 kompresorů, a to 
i od různých výrobců. 

Jaký kompresor je nejlepší?
Na otázku zda je lepší kompresor šroubový 
nebo lamelový, nelze paušálně odpovědět, 
je vždy nutné vzít v potaz konkrétní potřeby 
a těm přizpůsobit celý vzduchový systém. 
Nejčastější chybou je špatně zvolený výkon 
kompresoru, mezi uživateli však kolují i další 
omyly a mýty.

Často např. slýcháme o novinkách v podobě 
vertikálních kompresorů. Podle Michala No-
váka však o žádnou novinku nejde. Lamelové 
kompresory jsou v tomto provedení na trhu již 
řadu let, i když jsou konkurencí uváděny jako 
novinky, jde spíše o marketingovou záležitost. 
Pokud se zákazník rozhodne pro pořízení tako-
vého typu kompresoru, ušetří sice podlahovou 
plochu, ale na druhou stranu je prováděný 
servis z důvodu omezeného manipulačního 
prostoru složitější a obtížnější. Je třeba již 
dopředu počítat s dostatečnou výškou, tzv. 
světlostí místnosti. Jinak mají však  vertikální 
i horizontální typy kompresorů prakticky shod-
né vlastnosti.

Mezi stále se opakující chyby, s nimiž 
se Tibbis setkává, je předimenzování nebo 
naopak poddimenzování výkonu. „Zákazníci 

mají často kompresory předimenzované, a tím 
se jim zbytečně zvyšují náklady na elektrickou 
energii. Z našich zkušeností vyplývá, že když 
zákazník zvolí místo jednoho většího kom-
presoru dva menší, ale s celkovým výkonem, 
který se rovná tomu velkému, výrazně ušetří, 
protože v praxi bývá obvykle využíván pouze 
jeden, jehož kapacita ve většině případů 
pokrývá veškeré potřeby výroby. Při dvou 
kompresorech není nutné mít další záložní 
kompresor, zákazník se tak vyhne odstávkám 
provozu a šetří opotřebení, jelikož je výkon 
rozložen na oba,“ říká Michal Novák.

Pro ty, kdo se rozhodují o pořízení kompre-
soru má jednoduchou, ale osvědčenou radu: 
Nenechte se mást lákavými nabídkami – při 
výběru, se poraďte s odborníky a nezapomí-
nejte, že pořizovací cena kompresoru není 
tou konečnou. Důležitými parametry jsou 
i dostupnost náhradních dílů, stejně jako cena 
záručního, pravidelného nebo pozáručního 
servisu.

Další úroveň: doplňky a služby
Se stejnou pozorností je řešena i další důležitá 
navazující oblast: Související služby, kde je 

nastavena opravdu vysoká úroveň. Zákazní-
kům je kdykoli k dispozici 24hodinový servis 
zásobovaný originálními díly výrobce, to 
samé se týká i olejů. Příjezd technika (rovněž 
proškolovaných přímo u výrobce) garantuje 
Tibbis do 24 hodin od nahlášení. Po dobu 
opravy má zákazník možnost zapůjčit si 
náhradní kompresor, aby nedošlo k omezení 
provozu jeho firmy. 

Ke kompresorům jako takovým je nabízena 
řada dalších doplňkových zařízení a služeb, 
umožňujících vytvořit ucelený komplexní 
systém pro příslušnou aplikaci. Jako typic-
ký příklad lze uvést třeba sušičky vzduchu 
– Tibbis se zaměřil na zařízení firmy BEKO, 
které patří k osvědčeným systémům. Výpočet 
hospodárnosti kondenzačních sušiček nevy-
chází z investičních, ale provozních nákladů, 
kdy např. pro 5letou dobu provozu připadá na 
čistou investici jen 20–30 % celkových nákla-
dů, zatímco zbývajících 70–80 % představují 
průběžné provozní náklady, tvořené zhruba 
stejným dílem výdajů na energii, na překážky 
v systému a tlakové ztráty v důsledku netěs-
ností, kdy pokles tlaku musí být kompenzován 
zvýšeným výkonem kompresoru (a s tím 
spojenou vyšší energetickou spotřebou). U su-
šiček DryPoint lze díky jejich vlastnostem tyto 
provozní náklady zredukovat během 5letého 
období až o polovinu a návratnosti investic tak 
dosáhnout během pouhého půl roku. 

www.tibbis.czFO
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Předimenzované 
kompresory zbytečně 
zvyšují náklady firmy 
na elektrickou energii.
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Podle této zprávy ekonomické reformy, 
které byly přijaty podle dispozic MMF 
(Mezinárodního měnového fondu), 

přinesly jistý pokrok ve fiskální konsolidaci 
státu. Avšak strukturální reformy se kvůli 
zdlouhavé administrativě zatím projevují jen 
pozvolna. Neočekává se, že by bylo nutné 
požadovat od MMF další masivní půjčky. 
Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti 
dosahuje dlouhodobě 9 % a růst HDP je 
kolem 5 %. To umožňuje vládě soustředit 
se na zdravotní péči a školství, tedy sekto-
ry, které byly dlouhodobě podfinancované. 

Zlepšuje se i fiskální deficit státu ve 
vztahu k HDP, který je predikován na 6 % 
v letech 2022 až 2023, což je výsledkem 
lepšího výběru daně z přidané hodnoty 
a postupného upouštění od dotační politiky 
vlády. Dochází rovněž k vyrovnávání běž-
ného účtu, a to díky snižování dovozu ropy 
a ropných produktů na jedné straně a cel-
kovému zvyšování egyptského exportu na 
straně druhé. Pozitivním trendem je potom 
dlouhodobé posilování domácí egyptské 
libry k americkému dolaru i euru. 

 Jak se daří jednotlivým průmyslovým 
oborům?
Dopravní průmysl a infrastruktura 
Dochází k rozšiřování a modernizaci do-
pravní infrastruktury, jsou budovány nové 
tunely pod Suezským průplavem, také je 
modernizováno stávajících více než dvacet 
letišť a výstavba nových. Do železniční do-
pravy bude Egypt do roku 2030 investovat 
více než 11 miliard USD. 

Energetický průmysl
Současné a připravované projekty zahr-
nují obnovitelné i klasické zdroje energie, 
přičemž na ty prvně jmenované má již 
v příštím roce připadnout pětina energetické 
spotřeby. Země se potýká s nedostatečnou 
kapacitou energetické soustavy, takže se 
počítá s jejím zdvojnásobením a s investi-
cemi zhruba ve výši 45 miliard USD. Také 
v tomto sektoru se nabízejí široké možnosti 
dodávek technologických celků a materiálů. 

Stavebnictví
Egypt masivně projektuje a staví. V součas-
né době až 25 nových měst včetně nové 
administrativní metropole pro 6,5 milionu 
obyvatel. Dále vláda podporuje výstav-
bu sociálního bydlení pro mladé. Takové 
projekty si vyžadují i odpovídající množství 

stavebních materiálů a stavební techniky, 
stejně jako všemožné druhy nábytku a zaří-
zení interiérů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl
Cílem egyptské vlády je získat novou 
zemědělskou půdu a rozšířit zavlažovací 
soustavu, především v oblasti Horní-
ho Egypta, Al Alameinu a na Sinaji. Jen 
v deltě řeky Nilu hodlá Egypt investovat do 
vodohospodářských projektů okolo 100 
milionů amerických dolarů. Očekává se, 
že zájem o technologie využitelné v oblasti 
hospodaření s vodou poroste, což znamená 
příležitosti také pro české podniky. 

 Jak přesvědčíte a získáte egyptské 
obchodní partnery?
Nespěchejte, buďte trpěliví a navažte osob-
ní vztahy. Pro většinu exportérů je nezbytné 
buď si založit vlastní pobočku, nebo nalézt 
skutečně prověřeného egyptského zástup-
ce, který musí být registrován v rejstříku do-
vozců. Nabídněte mu exkluzivitu, zpočátku 
jen na omezenou dobu nebo podmíněnou 
dosaženým obratem. Schůzky si dobře na-
plánujte s ohledem na náboženské svátky 
a neopomeňte, že v Egyptě pracovní týden 
začíná nedělí a končí čtvrtkem. Tolerujte 
odlišné vnímání času a sami buďte dochvil-
ní. Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často 
přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná 
setkání. Egypťané jsou zkušení vyjednavači 
a smlouvání je typické. Při jednání je důleži-
té věnovat se také platebním instrumentům, 
z nichž nejvhodnější je potvrzený neodvola-
telný akreditiv s co možná nejjednoduššími 
podmínkami, aby nedocházelo k průtahům 
s platbami.

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade 
v Káhiře vám může pomoci při vašem pů-
sobení v Egyptě, např. s průzkumem trhu, 
s vyhledáním partnerů a ověřením jejich 
bonity nebo se zajištěním jednání a organi-
zací vaší obchodní cesty.  

Pavel Kalina, CzechTrade

EGYPT MÁ DOBRÉ VYHLÍDKY DO BUDOUCNA 
Renomovaná britská instituce Economist Intelligence Unit vypracovala  
v červenci 2019 ekonomický výhled Egypta na příštích několik let. 

INFORMAČNÍ RUBRIKA
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Bude působit jako jeden velký open 
space s posezením v kavárně 
v designovém nábytku, prozradila 

organizátorka projektu Michaela Zachová 
z agentury Equicom. „Vyšli jsme tak vstříc 
přáním našich partnerů, aby při komento-
vaných ukázkách linky působila expozice 
jako jeden společný celek. Podařilo se 
nám navázat spolupráci s designérským 
studiem TOKA,“ doplnila.

Letos máme několik nových partnerů, 
ať už je to již zmiňované studio TOKA 
nebo Kofola, která do projektu dodává 
balené plechovky oblíbeného nápoje. 
A protože se přímo nabízelo připojit k ba-
lení plechovek i speciální otvíráky, je další 
z nových firem Servis centrum, jejichž 
stroje potisk plnou barvou na relativně 
malé předměty realizují. Kofoly se pak 
budou v krabicích Thimm distribuovat 
do vybraných transfúzních stanic jako 
poděkování a podpora pro dárce krve. 
Novým partnerem linky je letos i společ-
nost Mettler-Toledo, která je dodavatelem 
vysoce kvalitních a přesných vah, nebo 
společnost TechCon, která dodává kom-
ponenty pro průmyslovou automatizaci, 
mj. savky a úchytky pro roboty.

Vedle těchto „nováčků“ najdeme v lin-
ce partnery tradiční – generálním part-
nerem bude opět společnost GABEN, 
která se zabývá identifikací jak balených 
produktů, tak celých palet s pomocí 
RFID technologií a QR kódů, a na linku 
poskytuje i dotykové displeje G-Touch. 
Dodavatelem značení na krabice bude 
opět společnost ONDRÁŠEK INK-JET 
SYSTEM, plně ovinovací stroj dodá 
firma EKOBAL, na lince budou přítom-
ny roboty Fanuc, které naprogramuje 
a propojí společnost Klimasoft Robotics. 
Na veletrhu představí nový monitorovací 
systém těchto špičkových japonských 
robotů. Nebudou chybět vysokozdvižné 
vozíky firmy Mátl&Bula a poskytovatel 
finančních služeb Moneta Leasing. 

Komentované ukázky balicí linky uvidí 
návštěvníci 4x denně vždy v sudou 
hodinu, a jako vždy je čeká i losování 
o věcné ceny a suvenýry. 

Více na www.packaginglive.cz

GABEN, s.r.o.
Jde o ryze českou společnost, která vyvíjí 
a vyrábí ucelená řešení a dodává jednotli-
vé produkty pro automatickou identifikaci. 
V tomto oboru představuje absolutní špičku. 
Specializuje se na snímače čárových kódů, 
mobilní terminály, průmyslové dotykové ter-
minály, RFID, tiskárny a aplikátory etiket.

Na letošní lince představí oblíbený průmys-
lový dotykový all-in-one terminál GBTouch 
v nové rozměrové řadě a v nových barevných 
variacích. Terminál již léta nachází využití 
zejména při odvádění výroby na výrobních 
a balicích linkách. V rámci Průmyslu 4,0 je 
ideálním nástrojem pro potřebu zobrazování 
výrobní dokumentace při zavádění bezpapíro-
vé výroby. Společnost Gaben bude předvádět 
také automatický aplikátor etiket s výsuvným 
ramenem, který označí zabalenou paletu 
etiketou s RFID čipem, tzv. SmartLabelem.  

Ve všech fázích výrobní linky uvidí návštěv-
níci veletrhu v praxi produkty k snímání a auto-
matické identifikaci z portfolia společnosti.   
www.gaben.cz

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, s.r.o.
Tradice, vynikající produkty, kvalita služeb 
a snaha maximálně uspokojit zákazníka. 
Takto lze ve stručnosti charakterizovat hod-
noty této společnosti, která se stala jedním 
z největších dodavatelů špičkové techniky 
pro označování výrobků ve všech výrobních 
oborech. Zákazníky této firmy jsou významné 
podniky rozličných oborů. Více než 90 % 
produkce veškerých elektrických kabelů vyro-
bených v ČR je popisováno právě těmito zaří-
zeními. Hlavní činností je prodej popisovacích 
zařízení francouzské firmy Markem-Imaje, 
jednoho z největších výrobců ink-jet tiskáren 
na světě. Firma zajišťuje prodej, instalaci, 
zaškolení, záruční a pozáruční servis, ale také 
dodávky veškerého spotřebního materiálu. 
Dodává také kontaktní značící zařízení, ter-
motransferové tiskárny nebo aplikátory etiket 
včetně instalace a servisu.   
www.ondrasek.cz

Klimasoft Robotics, s.r.o.
Tato česká společnost vznikla na základě 
více než desetiletého působení slovenské 
společnosti Klimasoft s.r.o. v oblasti průmys-
lové automatizace na slovenském a českém 
trhu. Rostoucí množství projektů realizova-
ných v ČR je dovedlo k založení samostatné 
pobočky. Nyní disponují týmem zkušených 
konstruktérů, projektantů a programátorů. 
Specializují se na robotické aplikace pro různá 
odvětví průmyslu. Pro zákazníky realizují 
komplexní dodávky robotizovaných pracovišť 
od prvotního návrhu přes realizaci a instalaci 
až po následnou podporu a servis.   
www.klimasoft.com

EKOBAL, s.r.o.
Firma byla založena v polovině roku 1993 jako 
organizace navazující na zkušenosti společ-
nosti Pragometal v oblasti technologie balení 
do průtažné fólie. Dnes patří mezi leadery na 
českém trhu a svým postavením patří mezi 
největší dodavatele obalových materiálů 
a výrobce balicí techniky s vlastním vývojovým 
střediskem. Působí nejen v Česku, ale i na 
Slovensku a v Polsku. Specializuje se na tech-
nologie paletizačního a skupinového balení 
nebo na výrobu předepnuté fólie FlexLight.    
www.ekobal.cz

FANUC Czech s.r.o.
Byla založena v září 2004 jako pobočka 
FANUC Europe pro střední a východní Evropu. 
Jejím cílem je dodávat výkonné a spolehli-
vé produkty pro průmyslovou automatizaci 
a software tradiční japonské značky Fanuc, 
největšího výrobce průmyslové automatizace 
a robotů na světě. FANUC Czech sídlí v Praze 
a nabízí průmyslové roboty, CNC řídicí systé-
my a CNC stroje jako součást automatizace 
pro výrobu v ČR a na Slovensku. V dnešním 
konkurenčním prostředí pomáhají jejich pro-
dukty zlepšovat flexibilitu výrobních procesů 
a umožňují zákazníkům reagovat na změny 

BALICÍ LINKA V NOVÉM STYLU
Tradiční doprovodný program mezinárodního strojírenského veletrhu 
přichází letos do pavilonu A2 v inovované formě. Pod názvem GABEN 
PACKAGING LIVE se představí nejen jiné balené produkty, ale také noví 
partneři a celkově jiný koncept expozice.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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a požadavky dynamického trhu. Společnost 
pořádá četná školení a poskytuje servisní 
a technickou podporu.  
www.fanuc.cz       

Servis centrum, a.s.
Jde o rodinnou obchodní a technologickou 
fi rmu. Již téměř 30 let zajišťuje zákazní-
kům podporu pro sítotiskovou technologii, 
tamponový a digitální tisk. Spolupracuje se 
špičkovými dodavateli – MARABU, KIWO, 
SEFAR, TECA-PRINT a dalšími. Jejich cíl je 
kvalitní a efektivní tisk v provozech svých 
zákazníků. V rámci vývoje společnosti se od 
roku 2015 zabývají automatizací tiskových 
a manipulačních procesů. Stali se certifi kova-
ným systémovým integrátorem japonských 
robotů Fanuc. Protože znají dobře tiskové 
technologie, dokážou klientům navrhnout 
vhodná řešení pro automatizaci tiskového 
procesu a související manipulace.  
www.sc-brno.cz

Mettler-Toledo, s.r.o.
Firma je světovým dodavatelem průmyslo-
vých vah, terminálů a kontrolních zařízení do 
výrobních linek. Jejich důmyslně zkon-
struované přístroje si zachovávají vysokou 
přesnost a spolehlivost i v náročných 
průmyslových podmínkách v chemickém, 
farmaceutickém a potravinářském průmys-
lu. Nabízí široké spektrum zařízení pro in-line 
kontrolu výrobků a maximální efektivitu 
a spolehlivost procesů. Přináší nejmoder-
nější technologie vážení v pohybu, detekci 
kovů a rentgenové systémy Safeline či 
optické kontrolní systémy.     
www.mt.com/cz/cs

Tech Con Czech Republic, s.r.o. 
Poskytuje komplexní řešení v rámci průmys-
lové automatizace. Jejich specializací jsou 
dodávky periferií k robotům napříč průmys-
lovými odvětvími, odebírací hlavy a střižné 
stanice pro plastikářský průmysl a vakuová 
manipulační technika. Při realizaci projektů 
spolupracují s předními světovými výrobci, 

což fi rmě umožňuje dodávat zařízení na 
nejvyšší technické úrovni. Jejich prioritou 
je individuální a osobní přístup ke každému 
zákazníkovi a jeho potřebám.  
www.tech-con.cz

Mátl & Bula spol. s r.o.
Firma se zabývá službami v oblasti ma-
nipulační techniky, výrobou a prodejem 
hydraulických prvků, těsnění a techniky pro 
řezání a obrábění stavebních materiálů. Vše 
od navržení vhodného systému, dodání kva-
litní techniky až po zaškolení obsluhy včetně 
záručního a pozáručního servisu. Nabízí také 
automatické regály, které vychystávají ma-
teriál až k rukám skladníka. Zajišťuje prodej, 
servis a těsnicí prvky pro hydrauliku a pneu-
matiku, výrobu hydraulických hadic, válců 
a prvků včetně poradenské činnosti.  
www.matl-bula.cz

TOKA, a.s.
Již 25 let patří k předním českým dodava-
telům kancelářského a bytového nábytku. 
Spoléhají nejen na své architekty a designé-
ry, ale spolupracují i s předními zahraničními 
odborníky. Díky profesionálnímu týmu se jim 
dlouhodobě daří nejen na domácím trhu, 
ale i v zahraničí. Dodávají interiéry na míru 
včetně výroby atypických kusů nábytku. 
Jako úspěšná společnost podporuje mladé 
talenty v oblasti designu a pomáhá i české-
mu sportu.  
www.toka.cz

Kofola ČeskoSlovensko, a.s.
Jde o jednoho z nejvýznamnějších výrobců 
nealkoholických nápojů s deseti výrobní-
mi závody na pěti evropských trzích. Do 
produktového portfolia patří tradiční kolový 
nápoj Kofola s originální recepturou, prame-
nitá voda Rajec, řada sirupů Jupí, hroznový 
nápoj Vinea, dětské nápoje Jupík, energe-
tický nápoj Semtex a další tradiční značky 

jako Chito, Top Topic a Citro Cola. V licenci 
vyrábí a distribuuje Royal Crown Colu 
a Oranginu. Je výhradním distributorem 
značek Evian a Badoit pro Českou a Slo-
venskou republiku a ofi ciálním distributorem 
minerální vody z léčivého zdroje Vincent-
ka. Exkluzivně také distribuuje produkty 
společnosti Rauch. Do skupiny Kofola patří 
i síť UGO, dále pak LEROS, tradiční český 
výrobce směsí z léčivých rostlin, a slovenská 
minerální voda Kláštorná Kalcia. Nejno-
vějším přírůstkem je společnost Espresso, 
která přináší na český trh špičkovou kávu 
Café Reserva i prémiové čaje Dilmah.  
www.kofola.cz

Thimm Packaging k.s.
Firma patř í  do skupiny THIMM a její port-
folio zahrnuje př epravní  a prodejní  obaly 
z vlnité  lepenky, prodejní  stojany, obalové  
systé my z rů zný ch materiá lový ch kombinací  
a tiskové  produkty pro dalš í  prů myslové  
zpracová ní . Spektrum nabí dky doplň uje pa-
leta služ eb tý kají cí  se obalové ho segmentu 
v rá mci dodavatelské ho ř etě zce. 

Rodinný  podnik zamě stná vá  př es 
3000 zamě stnanců  v 19 zá vodech 
v Ně mecku, Č esku, Rumunsku, Polsku, 
Francii a Mexiku.  
www.thimm.cz

Moneta Leasing s.r.o.
Je členem koncernu Moneta. Poskytuje 
kompletní fi nanční servis v oblasti fi nan-
cování již od roku 1995. Patří mezi nej-
větší leasingové společnosti na českém 
trhu. O vhodném řešení a podmínkách 
fi nancování jednají s každým klientem 
individuálně. Financují osobní, nákladní 
a užitkové vozy, stroje a zařízení, techno-
logie, lesnickou a zemědělskou techniku, 
zdravotnickou a veterinární techniku. 
Na změny reagují vytvářením rozmanité 
nabídky produktů a způsobů fi nancování, 
které přesně odpovídají přáním a potře-
bám zákazníků.  
www.monetaleasing.cz
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Crossmarketingový  projekt PACKAGING LIVE 
agentury EQUICom se na BVV v rá mci veletrhů  MSV 
a EMBAX/SALIMA objeví  již  poč trná cté  a stá vá  se 
tak jední m z klí č ový ch doprovodný ch programů  
meziná rodní ho strojí renské ho veletrhu. 
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Od asistenční služby ADA 1214 
a expertních úkonů, jako jsou 
např. testování, audity a certifikace 

systémů i produktů, znalecké posudky, 
přes defektoskopii a materiálové zkoušky, 
metrologické a kalibrační služby, revizní 
a inspekční služby až po odborné kurzy, 
školení, certifikace personálu a také posky-
tování poradenské činnosti především pro 
obory, kde je bezpečnost na prvním místě. 
Právě expertní činnost je díky týmu vysoce 
kvalifikovaných lidí jednou ze silných strá-
nek společnosti. 

DEKRA Industry Services zabezpečuje 
rozsáhlou oblast specializovaných průmys-
lových služeb. Sestává z odborně zaměře-
ných sekcí: DEKRA Defectoscopy, DEKRA 
Inspection, DEKRA Consulting a DEKRA 
Metrology. 

Příslušnost ke globální struktuře skupi-
ny a intenzivní spolupráce se vzájemnou 
podporou jejích složek umožňuje i českému 
zastoupení, tedy i jeho zákazníkům, využí-
vat poznatky, zkušenosti a zázemí renomo-
vané nadnárodní organizace s celosvětovou 
působností. 

DEKRA Metrologie je autorizovaným 
metrologickým střediskem, akreditovanou 
kalibrační laboratoří a střediskem kalibrační 
služby. Provádí kalibrace a ověřování měři-

del v automobilovém, dopravním a strojíren-
ském sektoru, dokladování metrologických 
postupů a certifikační činnost. Kalibrace 
je prováděna dle evropských standardů 
s použitím odpovídajících etalonů a příprav-
ků. Firmám umožňuje prodloužit životnost 
měřidel a minimalizuje rizika spojená s jejich 
nesprávnou funkcí.

DEKRA Consulting kombinuje vědecké 
poznatky, špičkové technologie a me-
zinárodně uznávané odborné znalosti 
k využití pro inovativní bezpečnostní řešení 
výrobních i dalších procesů pro firemní 
klientelu. Pro posouzení např. od přepravy 
nebezpečných látek přes chemické a další 
průmyslové provozy, podnikovou ekolo-
gii a odpadové hospodářství až po např. 
školení a vyhodnocování pracovní činnosti 
řidičů.

DEKRA Defektoscopy
V tomto stěžejním segmentu je klíčovým 
pracovištěm pardubické středisko, které 
zahrnuje i specializované odborné laborato-
ře jak pro nedestruktivní (včetně zpracování 
postupů nedestruktivních zkoušek), tak 
destruktivní testování (provozuje akredi-
tovanou laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005). Pro obě oblasti testování mají 
pracoviště defektoskopického oddělení 
k dispozici nejmodernější špičkové vyba-
vení nejen v laboratořích, ale i v mobilní la-
boratoři, s níž je možné vyjíždět a provádět 
potřebná měření v terénu přímo u zákazní-
ka. To je významné zvláště v případech, kdy 
jde např. o testování zařízení, která nelze 
přepravit do klasické zkušebny, jako jsou 
třeba potrubní systémy nebo velké nádrže 
a zásobníky. Laboratoř umožňuje u zákazní-
ka např. rentgenové nedestruktivní testo-
vání a zpracování výsledků pomocí vlastní 
aplikace DEKRATEST. Pracoviště provádí 
i materiálové zkoušky. 

Příprava zkušebních vzorků probíhá ve 
vlastní obráběcí dílně. Pro zákazníky přináší 
komplexní zajištění laboratorních, zkušeb-
ních a certifikačních činností četné výhody, 
mj. i to, že nemusí objíždět různé laboratoře 

DEKRA VE SLUŽBÁCH PRŮMYSLU
Nadnárodní organizace DEKRA nabízí celou řadu činností.  
Dlouhodobě je zaměřená na oblast bezpečnosti a expertních služeb 
nejen v segmentu dopravy (STK, SME a služby pro jejich provozovatele). 
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Testování tvrdosti materiálu přístrojem  
Struers HV10.

Magnetická metoda – fluorescenční.

Skener RMS2 pro ultrazvukové zjišťování koroze.
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a specializovaná pracoviště – vše je „pod 
jednou střechou“. Výsledkem je požado-
vaný výstup (oficiální výsledková zpráva či 
certifikát, protokoly jsou vystaveny vždy 
v trojjazyčné verzi: česko-anglicko-němec-
ké) z jednoho kontaktního místa. Spekt-
rum zákazníků využívajících služby tohoto 
střediska je široký: Od liniových staveb, 
elektráren, tepláren (jak v ČR, tak i mimo 
ČR), přes průmyslové podniky, automobil-
ky, strojírenské firmy, výrobce ložisek nebo 
solárních panelů až po firmy z petroche-
mického průmyslu. Ale je i mnoho menších 
zákazníků, kteří potřebují certifikace pro své 
provozy.

Pro nedestruktivní testování (NDT) se 
využívají kromě klasických postupů a tech-
nologií i pokročilé „advanced“ metody, 
které pomocí digitalizací zpracovaných dat, 
automatizace či robotizace rozšiřují mož-
nosti použití a urychlují samotné zkoušení. 
K nim patří např. TOFD (podélné a příčné 
ultrazvukové vlny), řízené ultrazvukové vlny 
(inspekce dlouhých a skrytých potrubí na 
těžko přístupných místech), FST-GAGE 
(pro měření tloušťky kotlových trubek), LIXI 
PROFILER (vyšetření izolovaných potrubí), 
počítačová radiografie (CR) či dálkově říze-
né 3D skenování Venturiho trubice.

To, že DEKRA jde s dobou a připravuje 
v rámci svého portfolia služeb i další no-
vinky, dokumentuje i připravovaná akredi-
tace pro NOBO, neboli Notified Body (tzn. 
oznámený či notifikovaný subjekt). NOBO 
označuje organizaci či právnickou osobu 
oprávněnou k zjišťování shody a posuzo-
vání výrobku podle směrnic EU (v tomto 
konkrétním případě tlakových nádob), zda 
vyhovuje unijním požadavkům pro daný typ 
a kategorii zařízení. A samozřejmě vydání 
příslušného osvědčení, nezbytného pro 
uplatnění daného výrobku na trhu.

DEKRA Inspection 
Jde o nový směr v dosavadním zaměře-
ní společnosti, kterým se bude zabývat 
další z klíčových sekcí: DEKRA Inspection, 
resp. Středisko Inspekce Chomutov. To 
je nyní zaměřeno primárně na inspekční 
a revizní činnosti vyhrazených tlakových 
zařízení (VTZ) a vyhrazených plynových 
zařízení (VPZ), inspekci a supervizi v oblasti 
svařování, zkoušení těsnosti netlakových 
zařízeních dle zákona o vodách a lifetime 
tlakových celků, jak zní odborné označe-
ní související s posuzováním životnosti 
různých zařízení. Účelem je, jak konstatuje 
vedoucí úseku inspekce Zdeněk Novot-
ný, prověřit bezpečný provoz tlakového 
celku i jednotlivých tlakových a plynových 
zařízení, a mj. např. i zjistit, jak dlouho bude 
možné zařízení ještě bezpečně provozovat.

Inspekční a revizní činnosti VTZ v praxi 
obnáší výchozí revize, provozní a vnitřní re-
vize i periodické tlakové zkoušky a zkoušky 
těsnosti provozovaných tlakových nádob 
všech skupin (NA, NB) a parních a horko-

vodních kotlů všech tříd. Zahrnuje stavební 
a první tlakové zkoušky na nově vyrobe-
ných tlakových nádobách a na nádobách 
po opravách a rekonstrukcích, stavební 
a tlakové i periodické tlakové zkoušky 
a zkoušky těsnosti provozovaných parních 
a horkovodních kotlů všech tříd u nových 
kotlů nebo kotlů po opravách či rekonstruk-
cích. A také školení obsluh tlakových nádob 
a topičů kotlů a samozřejmě i technickou 
podporu zákazníků v oblasti VTZ.

Práce sekce zaměřené na inspekční a re-
vizní činnosti VPZ kromě technické podpory 
zákazníků pokrývá zejména výchozí revize 
nově vyrobených VPZ a tlakové zkoušky, 
provozní revize a periodické roční kontroly 

na VPZ, měření spalin, ale i školení obsluh 
VPZ a pracovníků jejich montáží i příprava 
revizních techniků pro přezkoušení.

DEKRA Inspection má na starosti i zkou-
šení těsnosti záchytných jímek a nádrží 
před uvedením do provozu nebo po opra-
vách a případné zjištění místa a rozsahu 
netěsnosti a stanovení životnosti tlako-
vých částí a celků na základě posouzení 
korozního, erozního, abrazivního, adhezního 
a kavitačního opotřebení.

V gesci chomutovské pobočky je také 
inspekce a supervize v oblasti svařování 
včetně zkoušení svarových spojů, kontroly 
materiálů a postupů použitých při svařová-
ní. Zabývá se také návrhy a tvorbou PKZ 
pro zajištění požadované kvality během 
procesu výroby, oprav nebo rekonstrukcí, 
zkouškami svářečů před započetím prací 
(tzv. skill testy), ale rovněž kontrolou kva-
lifikací a svařovacích postupů. K pracovní 
náplni patří i dokumentace po ukončení 
prací, kontroly svarových spojů i zákaznické 
audity ve výrobě a dozorové návštěvy bě-
hem procesu svařování. Komplex nabíze-
ných služeb doplňuje poradenská činnost.

Některé ze zmíněných aktivit společnosti 
vám představíme podrobněji v následujících 
vydáních. DEKRA Industry Services má 
zákazníkům co nabídnout díky špičkovému 
vybavení a týmu perfektně vyškolených 
profesionálů, zaručujícím ověřené výsledky 
opřené o podrobnou dokumentaci. Klíčem 
k tomu (a úspěšnosti firmy obecně) je 
promyšlená práce se zaměstnanci – důraz 
na týmovou spolupráci, školení zajišťující 
přístup k nejnovějším poznatkům a tech-
nologiím a možnost růstu. To vše nabízí 
atraktivní šance pro ty, co se chtějí rozvíjet 
a zvyšovat své znalosti i kvalifikaci, se záze-
mím silné společnosti. 

Josef VališkaFO
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Ing. Vratislav Budař, vedoucí divize 
DEKRA Industry Services CZ 
tel.: +420 466 310 354  
vratislav.budar@dekra.com

Ing. Zdeněk Novotný, vedoucí  
oddělení DEKRA Inspection
tel.: +420 727 982 856  
zdenek.novotny@dekra.com 

Mobilní kryty pro 
zářiče IR192 a Se75 
pro radiografické 
nedestruktivní testování 
prozařováním.

RTG lampa pro 
prozařování materiálů.
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TECHNOLOGIE

LÉTEJTE BEZ KŘÍDEL 
A POTÁPĚJTE SE BEZ VODY
Technologie to již umožňují. Stačí speciální simulátor 
a můžete se stát moderním Ikarem nebo nahlédnout do 
podvodního světa bez kyslíkového přístroje.

Existuje řada vynikajících leteckých 
simulátorů, nabízejících až hyper-
realisticky věrné pohledy na svět 

z výšky, nicméně přes technickou doko-
nalost to stále ještě není úplně to pravé, 
ten pocit volnosti, který je zatím vyhrazen 
jen ptákům. Ale moderní technologie 
už nyní dokážou nabídnout i takovýto 
zážitek.

Firma Somniacs vytvořila systém Birdly 
VR, který, jak už napovídá jeho název, 
zážitek z ptačího letu umožňuje. Díky 
virtuální realitě (VR) a robotické techno-
logii vytváří mimořádně živý vjem pomocí 
celého těla, kdy „virtuální letec“ s roz-
přaženýma rukama, brýlemi Oculus Rift 
a sluchátky na uších krouží vzduchem 
jako pták, a mává křídly, aby vystoupal 
do výšky a vnímal prostředí z pohledu 
vlastní osoby – tzv. 1st person view. 

Na rozdíl od běžného leteckého simu-
látoru neřídí let pomocí joysticku, myši 
a mnoha tlačítek, ale ovládá jej kombinací 
technologie s nekonvenčním designem, 
tzn. rukama, které přímo korelují s křídly 
(mávání) a primárním peřím ptáka (navi-
gace). Tento vstup se odráží v letovém 
modelu ptáka, a vrací se 
jako fyzická zpětná vaz-
ba simulátorem prostřed-
nictvím pohybů, přičemž 
precizní smyslový dojem 
dotváří zvuková a vzdu-

82 l 10-2019

Icaros Engadin: 
Alpy z pohledu orla jsou 
skutečně nezapomenutelný 
zážitek.

Simulátor zprostředkuje 
dokonalou iluzi letu včetně 
mávání křídly.

Potápění je ovládáno 
pomocí jemných pohybů 
a vyrovnáváním rovnováhy.

chová zpětná vazba: Podle rychlosti 
simulátor reguluje čelní vítr z ventilátoru 
namontovaného vpředu.

Podobných systémů je ovšem více, jako 
např. simulátor vícerozměrného pohybu 
Icaros, který vytváří pocit létání či potápě-
ní, a je ovládán pomocí jemných pohybů 
a vyrovnáváním rovnováhy. Výrobce – stej-
nojmenná mnichovská fi rma – ho nabízí 
hned v několika různých provedeních od 
domácího, přes profesionální a zábavní 
varianty až po specializované systémy 
určené k rehabilitačním účelům.

Icaros nabízí unikátní zážitky z aktivní 
VR v dobývání nebe či prozkoumávání 
podvodních světů, a to jak formou indi-
viduálního prožitku, tak např. závodů pro 
více hráčů s uživateli tohoto systému na 
celém světě. Aplikace Engadin umožňuje 
poznat „z ptačí perspektivy“ skutečné 
krajiny vytvořené ve spolupráci s 3D 
mapami reálných prostředí, prozkoumat 
fotografi cky realistická prostředí. Každá 
aplikace obsahuje různé režimy a úrovně 
obtížnosti v trvání 2–15 minut, všechny 
jsou optimalizovány pro různé VR náhlav-
ní soupravy a obrazovky. 

Kamil Pittner
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Nejde ovšem samozřejmě o origi-
nál, ale rekonstrukci založenou 
na Leonardově skici. Dva metry 

vysoký a tři metry dlouhý lev vyrobený 
ze dřeva s kovovým mechanismem 
je moderní rekonstrukcí Da Vinciho 
návrhu. V roce 1515 Giuliano de Medici 
překvapil nově korunovaného fran-
couzského krále mechanickým lvem 
v životní velikosti, který sám kráčel. Byl 
navržen tak, aby chodil na jevišti, jímž 
byl úžasný královský dvůr, a poté, co 
dosáhl svého předurčeného cíle, otevřel 
se prostor ve lví hrudi a odhalil „fleur-
-de-lis“ (stylizovanou lilii) na počest 
francouzského monarchy. 

Původní automat Voltron, který navrhl 
da Vinci z pověření papeže Lea X, aby 
pobavil francouzského krále Francoise I. 
chůzí a položením květin k jeho nohám, 
byl ovšem ztracen nebo zničen. Vše, 
co z něj zbylo, jsou Leonardovy náčrty, 
z nichž se ještě před vytvořením sou-

Stejně jako naše smysly pro sluch 
a zrak ve vnímání okolí hraje důležitou 
roli také smysl pro dotek. Zvykli jsme 

si na hmatovou odezvu, která je základem 
naší interakce se smartphony a dalšími za-
řízeními. Pocit kontaktu je klíčovou součástí 
způsobu, jakým interagujeme s prostředím, 
a dotekové vstupy mohou zprostředkovat 
spoustu informací. Technologie schopná 
replikovat náš pocit doteku – označovaná 
jako hmatová zpětná vazba – může výrazně 
zlepšit rozhraní člověk-počítač a člověk-ro-
bot pro aplikace, jako je lékařská rehabi-
litace a virtuální realita. Právě takovou se 
podařilo vyvinout švýcarským vědcům, kteří 
o ní informovali v odborném magazínu Soft 
Robotics. Díky sofistikovanému sebepo-
znávacímu mechanismu má potenciál se 
okamžitě přizpůsobit pohybům nositele. 

Elektronika, která cítí dotek
Vědecký tým vyvinul měkkou, flexibilní 
umělou pokožku vyrobenou ze silikonu 
a elektrod. Systém měkkých senzorů a akč-
ních členů kůže umožňuje umělé pokožce 
přizpůsobit se např. přesnému tvaru zápěstí 
uživatele a poskytuje hmatovou zpětnou 
vazbu ve formě tlaku a vibrací. Kmenové 
senzory průběžně měří deformaci kůže, 
takže hmatovou zpětnou vazbu lze upravit 
v reálném čase, aby se vytvořil co nej- 
realističtější pocit dotyku. „Je to poprvé, 
kdy jsme vyvinuli zcela měkkou umělou po-
kožku, v níž jsou integrovány senzory i akč-
ní členy. To nám dává kontrolu v uzavřené 
smyčce, což znamená, že můžeme přesně 
a spolehlivě modulovat vibrační stimulaci, 
kterou cítí uživatel. To je ideální pro nositel-
né aplikace, například pro testování pro- 
priocepce pacienta v lékařských aplikacích,“ 
říká Harshal Arun Sonar, hlavní autor studie. 
Tento nadaný doktorand získal na meziná-
rodní konferenci IEEE/RSJ o inteligentních 
robotech a systémech (IROS) v kanadském 
Vancouveru ocenění za nejlepší prezentaci 
na téma „Interaktivní SPA kůže“.

Haptika vložená mezi vrstvy silikonu
Umělá kůže obsahuje měkké pneumatické 
ovladače, vytvářející membránovou vrstvu, 
kterou lze nafouknout vzduchem. Pohony 
lze nastavit na různé tlaky a frekvence (až 
100 Hz nebo 100 impulzů za sekundu). 
Když je membránová vrstva nafouknu-
ta a rychle vypuštěna, pokožka vibruje. 
Senzorová vrstva umístěná na horní straně 
membránové vrstvy obsahuje měkké 
elektrody vyrobené ze směsi galia, kapaliny 
a pevné látky. Tyto elektrody průběžně měří 
deformaci kůže a odesílají data mikrokon-

časné repliky, která vznikla jako součást 
výstavy rekonstrukcí nejvýznamnějších 
vynálezů renesančního génia k jeho 
letošnímu jubileu, pokusil už v roce 2009 
zrekonstruovat tvůrce automatů Renato 
Boaretto. Inspirován Da Vinciho lvem vy-
robil svou vlastní verzi, která kráčela, po-
hupovala ocasem, pohybovala čelistmi 
a samozřejmě měla i tajný prostor, který 
se otevřel a odhalil květinovou kytici. 

DA VINCIHO LEV OPĚT OŽIL
Slavný mechanický lev je k vidění v italském 
kulturním institutu v Paříži, na počest 500. výročí 
úmrtí renesančního mistra.

UMĚLÁ KŮŽE VYLEPŠÍ VNÍMÁNÍ VIRTUÁLNÍ REALITY
Švýcarští výzkumníci z Polytechnického institutu v Lausane (EPFL) vyvinuli 
měkkou umělou pokožku, která poskytuje hmatovou zpětnou vazbu.

troléru, který pomocí této zpětné vazby 
jemně vyladí pocit přenášený na uživatele 
v reakci na jeho pohyby a změny vnějších 
faktorů.

Umělá kůže může být natažena až na 
čtyřnásobek své původní délky, a to až 
milionkrát. Díky tomu je obzvláště atraktivní 
pro řadu aplikací v reálném světě. Vědci to již 
vyzkoušeli na prstech uživatelů a technologii 
stále vylepšují. „Dalším krokem bude vývoj 

plně nositelného prototypu pro aplikace 
v rehabilitaci a ve virtuální a rozšířené  
realitě. Prototyp bude také testován v neuro- 
vědních studiích, kde může být použit ke 
stimulaci lidského těla při studiu dynamické 
mozkové aktivity v experimentech s mag-
netickou rezonancí,“ doplňuje Harshal Arun 
Sonar. 

Vladimír Kaláb

Aplikace nové 
technologie umělé kůže 

sahají od lékařské rehabili-
tace po virtuální realitu.
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ZAČALA NEJVĚTŠÍ  
POLÁRNÍ EXPEDICE
Z norského přístavu Tromsö vyplul 
německý ledoborec Polarstern 
(Polárka) s dosud největší polární 
vědeckou expedicí na klimatické 
změny.

Vědci z 19 zemí budou rok studovat 
dopady klimatických změn, které jsou 
zvlášť výrazné v oblasti severního pólu 
a Arktidy. Během mise MOSAIC (Multi-
disciplinary Drifting Observatory for the 
Study of Arctic Climate) urazí ledobo-
rec trasu 2500 km a na jeho palubě se 

za 390 dnů vystřídá na 600 účastníků 
expedice, z toho 300 vědců. Najednou 
může být na lodi posádka o 44 lidech 
a až 55 vědců a techniků, kteří mohou 
provádět výzkum v 9 laboratořích. Budou 
studovat atmosféru, oceán, ledové moře 
i místní ekosystém – neviditelné toky 
energie a plynů mezi oceánem, ledem 
a atmosférou. Získaná data mají umožnit 
lépe chápat, jak změny klimatu dopadají 
na region i celý svět. Vědci zažijí 150 po-
lárních nocí i teploty, které mohou klesat 
až k –45 °C. 

Na projektu s rozpočtem 140 mil. eur 
(3,6 mld. Kč) spolupracuje šest desítek 
vědeckých institutů a organizací. Polárku 
budou doprovázet další čtyři ledobor-
ce z Ruska, Číny a Švédska a letouny 
i vrtulníky pro doplňování zásob a zajišťo-
vání rotace týmů. Koncept mise používá 
tzv. driftovou techniku, kterou vymyslel 
koncem 18. století norský polární badatel 
Fridtjof Nansen, jenž vyplul s dřevěnou 
lodí Fram do ledového pole v Arktidě, 
kde ji nechal zamrznout, a doufal, že po-
hyb ledu ponese loď přes severní pól. 

KALEIDOSKOP
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VOLOCOPTER SE POPRVÉ 
PROLETĚL V EVROPĚ
Na akci Mercedes-Benz ve 
Stuttgartu předvedl 14. září 
elektrický létající stroj Volocopter 
první oficiální let v městském 
prostředí.

Volocopter, o němž se uvažuje jako 
o elektrickém aerotaxi určeném díky 
schopnosti vertikálního startu a přistá-
ní k nasazení v oblastech s vysokou 
hustotou zástavby (např. v metropo-
lích), má v aktuální verzi  dolet 27 km 
a je schopen letu rychlostí 100 km/h. 
Stroj pohání 18 motorů napájených 
elektřinou z baterií. Do startupové 
firmy Volocopter, která se zabývá 
vývojem tohoto stroje, investovaly 
společnosti Daimler, Geely a Intel. Na 
konci srpna Volocopter absolvoval 
demonstrační let na mezinárodním 
letišti v Helsinkách s integrací do 
systému řízení letového provozu (ATM) 
a systému řízení letového provozu bez 
posádky (UTM). 
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BUDIŽ SVĚTLO – ALE CHYTRÉ!
Vypadnou-li pojistky nebo elektrárna, ocitneme se ve 
tmě, tedy do té doby, než najdeme jiný zdroj osvětlení, 
třeba svíčku – tomu předejde speciální žárovka. 

Ikea přišla s dobíjecí LED žárovkou, která 
funguje podobně jako populární UPSky, 
zdroje nepřetržitého napájení. V tělese 

žárovky je vestavěna baterie, která se při 
svícení dobíjí ze sítě, a pokud dojde k vý-
padku napájení, je možné žárovku opět roz-
svítit. Může svítit dokonce i když je z lampy 
vyšroubovaná.

Druhá novinka je od firmy Sonoff Slam-
pher, a jde o wifi objímku, která udělá 
z každého svítidla chytré osvětlení. Starší 
generace možná ještě pamatují tzv. zlodějku 
– adaptér se zásuvkou, který se našroubo-
val do žárovkové objímky a umožňoval z ní 
odebírat elektřinu. Nyní má svého hi-tech 
nástupce, který neslouží k parazitování, ale 
k jejímu zdokonalení. Stačí ji našroubovat 
mezi objímku a žárovku a je tak umožněno 

ovládat osvětlení vzdáleně přes internet 
nebo lokálně pomocí dálkového ovladače. 
Pro zabezpečené připojení do internetu 
využívá cloudové prostředí Amazon Web 
Services a ovládání se provádí pomocí 
zdarma dodávané aplikace eWeLink z mo-
bilního telefonu. Zařízení umožňuje např. 
zapnutí a vypnutí světla na dálku či progra-
movat vypínač s časovačem. Stav spínače 
je zobrazován v reálném čase bez ohledu 
na to, jakým způsobem došlo k přepnutí 
vypínače. 
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NEMOŽNÝ MANÉVR SE 
STAL REÁLNÝM

Na moskevském aerosalonu MAKS 
2019 byly k vidění nejen novinky 
ruského leteckého průmyslu 
a historické stroje, ale i jedna unikátní 
letová ukázka, která vstoupí do 
historie letectví.

Nový ruský stíhací letoun Suchoj Su-57, 
který by měl letos zahájit svou kariéru 
v armádních službách, předvedl jako první 
na světě horizontální otočku o 360 stup-
ňů. Jde o manévr, který byl dosud pova-
žován za nemožný. Tzv. plochá vývrtka je 
považována za kritický letový režim – rota-
ci letadla podél strmé sestupné spirály, 
kdy se současně otáčí kolem všech tří os, 
totiž předchází ztráta rychlosti a klesání 
s sebou nese riziko neefektivnosti řízení 
a rychlé ztráty letové výšky. Tento manévr 
není podle komentátorů jen akrobatickým 
prvkem, ale v leteckých soubojích může 
znamenat výhodu nad protivníkem. 

Suchoj Su-57 (původně označovaný 
jako T-50) je jednomístný dvoumotorový 
proudový víceúčelový stíhací letoun  
5. generace. Prototyp vzlétl počátkem 
roku 2010. Stroj je nástupcem letounů 
MiG-29 a Su-27 a měl by být prvním 
ruským stealth letounem, který má dispo-
novat i dalšími zajímavými schopnostmi, 
jako je tzv. supercruise, supermanévrova-
telnost a pokročilá avionika. Tím by měl 
překonávat předchozí generace stíhačů, 
stejně jako obranné vybavení. 

POD ALPAMI VZNIKÁ  
NOVÝ VLAKOVÝ TUNEL
Slavnostní ceremoniál v pondělí  
23. září oficiálně zakončil hloubení  
první části tunelu na západě Alp, 
který tvoří stěžejní část plánované 
rychlodráhy z francouzského Lyonu  
do italského Turína. 

Proraženo bylo prvních 9 km trasy 
z celkových téměř 60 km plánované 
délky přeshraničního tunelu (57,5 km) 
spojujícího Saint-Jean-de-Maurienne 
na jihovýchodě Francie s městečkem 

Susa na severozápadě Itálie. Hloubení 
koridoru o dvou paralelních tunelech by 
nyní mělo pokračovat na více místech 
zároveň. Realizaci podhorského tunelu 
za 8,6 mld. eur (40 % nákladů zaplatí Ev-
ropská komise, která projekt významně 

podporuje) zajišťuje společnost 
TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin). 
Z jeho celkové délky bude 70 % 
na území Francie a po dokončení 
projektu by jím mohlo jezdit den-
ně až 300 vlaků včetně dlouhých 

nákladních souprav. Celková délka plá-
nované vysokorychlostní trati je 270 km 
a nový železniční koridor by měl od roku 
2030 snížit objem nákladní dopravy mezi 
Francií a Itálií o třetinu – ze silnic by tak 
zmizel milion kamionů. 

DOMÁCÍ „FITKO“ 
SE VEJDE POD 
POSTEL
Značka Xiaomi je sice 
u nás spojována hlavně 
se smartphony, ale 
v portfoliu čínského 
výrobce lze najít i řadu 
dalších pozoruhodných 
produktů. 

Jedním z nich je i skládací 
běžecký pás, který lze mít 
klidně uložený třeba doma 
pod gaučem (ve složeném stavu měří jen 
44 cm). Po jednoduché přípravě lze pro-
měnit obývák na malé domácí fitcentrum. 
Skládací tréninková běhací podložka Xia-
omi Folding Walking Pad získala cenu Red 
Dot Award 2019 pro produktový design. 
Povrch tvoří protihlukový materiál, domácí 
běžecká dráha, a kromě nastavení fixní 
rychlosti disponuje i režimem adaptivní 

rychlosti, kdy se automaticky přizpůsobuje 
tempu uživatele. 

Na pásu, který se může pohybovat rych-
lostí v rozmezí od 0,5 do 6 km/h, jsou dvě 
různé zóny. Když se např. běžec dostane 
do horní třetiny, takže předhání aktuální 
rychlost pásu, zařízení zrychlí, zatímco při 
detekci nohou „běžce“ ve spodních dvou 
třetinách se rychlost pásu sníží. 

UŽITEČNÝ ROBOT
Na různé robotické pomocníky 
v domácnosti si už zvykáme, většinou 
jsou to automatické vysavače 
s nevalným výkonem, ale nyní se objevil 
skutečně praktický vynález. 

Autonomní nádoba na odpadky firmy Rezzi 
je nazvaná SmartCan. Jde o „chytrou“ 
popelnici, která eliminuje potřebu vynášet 
odpadky v den svozu smetí ven. Dokáže 
reagovat na příkazy z odpovídající mobilní 
aplikace, takže uživatelé si mohou nastavit 
konkrétní den a čas, kdy potřebují, aby 

odpadky byly na místě, 
kde je vyzvedne sběrná 
služba. Motorizovaná 
popelnice tak v určenou 
dobu sama vyrazí ven 
popelářům naproti.

Tímto řešením chce 
výrobce pomoci lidem 
odstranit rutinní domácí 
práce z jejich každo-
denního života a zmírnit 
břemeno fyzických 
úkolů. Zařízení by mělo 
být dostupné na trhu do 
konce roku 2020. 

Na prorážení tunelu pracuje  
7 razicích zařízení současně.
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ZE SVĚTA RADIOTELESKOPŮ 
 
Američtí astronomové pracují od října 1958 
s tzv. stratosférickým teleskopem, který 
umožňuje pozorovat povrch Slunce třikrát 
zřetelněji než předtím. Fotografické snímky 
povrchu Slunce byly získány teleskopem 
o průměru 30 cm, který byl zvednut do výše 
25 km gigantickým stratostatem. V tako-
vé výšce je teleskop již mimo nebezpečí 
spodních vrstev atmosféry, které omezují 
jasnost a zřetelnost astronomických fotografií 
získaných ze Země.

Dalekohled se bude automaticky zamě-
řovat na Slunce zařízením s fotočlánky vyvi-
nutými pro raketu. Aby se zmenšil vliv nízké 
a nestálé teploty, má teleskop křemenné 
zrcadlo s pouzdrem z invarové slitiny s níz-
kým koeficientem roztažnosti.

Po vyfotografování povrchu Slunce 
opouští automatická snímací kamera 
a teleskop s ostatním zařízením stratosféru 
padákem. První takové snímky byly zhoto-
veny v říjnu 1957. FO
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

OBŘÍ ZAŘÍZENÍ
V Ústavu fyziky v Moskvě byl sestrojen 
radioteleskop s parabolickým reflektorem 
o průměru 22 metrů. Jde o jeden z největ-
ších radioteleskopů na světě a je určen pro 
příjem kosmického záření Slunce, hvězd, 
Měsíce a dalších nebeských těles. Může 
přijímat signály o vlnové délce 3 cm. Je 
dlouhý přes 120 m a 20krát citlivější než 
teleskop v Jodrell Bank v Cheschire. Ra-

dioteleskop je zařízen na poloautomatický 
kontrolní systém s automatickou registrací. 
K němu patří i molekulární zesilovač, který 
zvýší jeho dosah 50krát. Je tedy výkon-
nější než radioteleskopický zesilovač na 
Harvardské univerzitě v Anglii. Na snímcích 
je obří radioteleskop a jeho řídicí kabina.

TESLA NA VELETRHU 
V BRNĚ
Mezi vystavenými exponáty pardubic-
ké společnosti Tesla na Brněnských 
mezinárodních veletrzích vynikal 
pohledný televizor Astra s obrazov-
kou o úhlopříčce 43 cm. Anténa pro 
poslech v blízkosti vysílačů je vesta-
věna přímo v těle televizoru, který má 
devět kanálů pro všechny kmitočty 
našich vysílačů.

NOVÉ LETIŠTĚ
 
Dvacet šest kilometrů od středu Ostravy na 
jih bude stát nové letiště. Vnitrostátní dopravu 
budou obstarávat kromě 36místných letadel 
Av-14, trysková a turbovrtulová letadla. Počítá 
se s denní přepravou 800 osob. Provoz na no-
vém letišti bude zahájen na podzim roku 1959.

CIGARETA — JED
Podle studie se v Los Angeles denně vykouří 
64 806 230 papiros nebo cigaret. V dýmu 
cigaret je 12 tun zdraví škodlivých látek. A kouř 
jedné cigarety obsahuje 10 mg kyseliny gluta-
minové, 7 mg glutaminu, 13 až 15 mg kyseliny 
nikotinové a 6 až 7 mg nikotinamidu.

FILTRY SE ŘEŽOU  
DIAMANTEM

Ve výzkumném ústavu pro minerály v Turnově 
zhotovují dvojlomné monochromatické světel-
né filtry, které vyvinul vědecký tým vedený 
dr. Ivanem Šolcem. Těchto filtrů se používá 
k pozorování povrchu a jaderných reakcí na 
Slunci. Z krystalu se destičky na světelný filtr 
řežou na diamantové pile.

ŘEMENY Z PLASTICKÉ HMOTY
Na západním trhu se objevily řemeny vyrobe-
né z plastické hmoty, jejich největší vychytáv-
kou jsou vylisované ozuby. Ty zapadají přesně 
do ozubů, které jsou nalisovány na válcích. 
Největší výhodou těchto řemenů z plastické 
hmoty je velmi tichý chod.

VÝROBA BAKTERIÍ  
PRŮMYSLOVĚ
Pro průmyslové účely musí Anglie ročně 
dovážet asi 400 000 tun síry. Proto ve vý-
zkumném středisku dělají pokusy s některými 
druhy bakterií, jež přeměňují přírodní síran 
sodný a sirovodík na síru. Předpokládá se, 
že se tak vyrobí 250 000 tun síry a dovoz se 
zmenší na polovinu.
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VYHRAJTE VSTUPENKY DO NTM

Vyluštěné sudoku stačí zaslat e-mailem (predplatne@techmagazin.cz) 
nebo na adresu redakce: TechMagazín, Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4

Cena pro tři nejrychlejší řešitele: Voucher do Národního 
technického muzea v Praze pro dvě osoby. Nenechte si ujít 
jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic 
představujících staletí technického vývoje.

Vyluštění sudoku 
z minulého čísla TM 09/2019:
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Pravidla sudoku:
Vyplňte hrací 
plochu složenou 
z devíti čtverců tak, 
aby v každé řadě, 
v každém sloupci 
a v každém čtverci 
byly umístěny číslice 
od 1 do 9, přičemž 
se čísla v jedné řadě, 
sloupci či čtverci 
nesmí vyskytnout 
dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku 
z minulého čísla:
Roman Pavelec, Hodonín

Jaromír Sodomka, Tábor

Václav Filip, Praha

DIKTAFON UŠETŘÍ ČAS
Z celkové práce písařky na stroji připadá 
25 % na ztrátové časy a přípravné práce, 
25 % na diktát a jen asi 50 % na psaní. 
Zavedením diktafonu získáme oněch 25 
procent pro psaní a klesnou vlastní náklady. 
Průměrný výkon písařky je asi 250 až 
300 úderů za minutu a 140 až 180 slabik 
diktátu za minutu. Přepočteno na celko-
vou pracovní dobu podle hořejší analýzy 
se snižuje vzhledem k ztrátovým časům 
a době potřebné pro diktát průměrně jen na 
50 až 80 úderů/min. Odpor proti diktafonům 
je psychologického rázu a dá se řádnou 
instruktáží odstranit.

PODZEMNÍ MOŘE
Čínští geologové objevili pod provinciemi 
Chenjan a Anchoj podzemní moře. Jeho 
plocha se odhaduje na 200 tisíc čtverečních 
kilometrů, což je více než pět Azovských moří.

KŘEMÍKOVÉ NITĚ
V cechu žárovek v americké fi rmě General 
Elektric Co. vyrobili křemíkové nitě. Tento 
materiál je velmi pevný a teplotně stálý. 
V textilním průmyslu nitě zpevňují látky 
ze syntetických tkaniv.

SCIENCE TECHNOLOGY CENTER 
Červencová výstava Science technology center v největší newyorské výstavní síni 
Coliseu, prezentující úspěchy Sovětského svazu v oblasti vědy, techniky a kultury, 
vzbudila v USA neobvyklý zájem občanů všech vrstev. Za jediný týden ji navštívilo 
přes tři sta tisíc lidí.
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28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

2020

www.amper.cz

pořádá

17. – 20. 3. 2020 | BRNO
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Jde o ucelenou přehlídku inovací, 
jejichž směr vývoje nabízí pohled do 
budoucnosti technologií. Organizátoři 

veletrhu plánují navázat na velmi úspěšný 
poslední ročník, který navštívilo přes  
43 700 návštěvníků, a na jehož výstavní 
ploše se prezentovalo 649 vystavovatelů 
z 26 zemí světa. Veletrh potvrdil zvyšující 
se zájem firem ze zahraničí, odkud dorazila 
třetina vystavovatelů a více než 13 % celko-
vých návštěvníků. 

V rámci doprovodného programu se 
připravují kromě samostatných konferencí 
a seminářů také rozsáhlá fóra, která se 
budou věnovat aktuálním tématům. Těšit 
se můžete na FÓRUM AUTOMATIZACE, 
FÓRUM ENERGETIKY a FÓRUM OPTO-
NIKY nebo doprovodné projekty AMPER 
SMART CITY, AMPER START UP a AMPER 
MOTION, které si získaly velkou oblibu 
u návštěvníků.

   
Zmínit musíme také tradiční soutěž 

o nejpřínosnější exponát veletrhu, ZLATÝ 
AMPER, který je pro zúčastněné společ-
nosti významným a prestižním oceněním 
ve smyslu uznání jejich schopnosti návrhu 
a výroby nového konkurenčního produktu 
za využití inovativní činnosti v oblasti výzku-
mu a vývoje.

Svoji účast na 28. ročníku veletrhu AM-
PER 2020 již potvrdily jak tradiční tuzem-
ské a zahraniční společnosti, tak nově se 
prezentující firmy nejen z České republiky 

a Slovenska, ale například i z Německa, 
Polska, Švýcarska nebo Číny.

Pro více informací navštivte oficiální 
stránky veletrhu www.amper.cz, kde 
naleznete přihláškový formulář, podrobné 
informace k veletrhu a v neposlední řadě 
kontakty na členy týmu veletrhu AMPER 
2020, kteří se vám budou rádi věnovat.  

Ivana Chytilová

VELETRH AMPER PO OSMADVACÁTÉ
V březnu příštího roku se již po osmadvacáté uskuteční největší  
a nejvýznamnější středoevropská veletržní akce v oborech 
elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení  
a zabezpečení – AMPER. 

POZVÁNKA
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Veletrh ukazuje směr 
vývoje budoucích 
technologií. 
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CzechTrade zajistí firmám společnou 
expozici a podpoří zvýšení zájmu o české 
vystavovatele ze strany zahraničních 
obchodních partnerů. Malé a střední firmy 
mohou na svou prezentaci čerpat finanční 
dotaci v rámci projektů NOVUMM či 
NOVUMM KET. Přehled všech akcí je na: 
www.czechtrade.cz

19.–22. 11. 2019, Kyjev, Ukrajina
INTERNATIONAL INDUSTRIAL  
FORUM 2019
Veletrh je nejvýznamnější výstavní akcí 
v oblasti strojírenství a kovoobrábění na 
Ukrajině. Od roku 2005 vlastní certifikát 
mezinárodní výstavní asociace UFI a letos se 
koná již 18. ročník. 
Kontakt: Dagmar Matějková,  
tel.: 724 340 444,  
dagmar.matejkova@czechtrade.cz

4.–6. 12. 2019, Kazaň, Rusko
Metaloobrabotka – Svarka 2019
19. ročník veletrhu se zaměřuje na 
kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství. 
V regionu jsou realizovány zajímavé projekty, 
ve kterých se mohou uplatnit české 
technologie, stroje či zařízení. 
Kontakt: Dagmar Matějková,  
tel.: 724 340 444,  
dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

26.–28. 3. 2020, Parma, Itálie
MECSPE 2020
Jedinečný italský veletrh se zaměřuje přímo 
na subdodávky do strojírenství, elektroniky 
a plastikářského průmyslu. V posledních 
letech je tendence odklonu od outsourcingu 
v Asii a návrat výroby do evropských 
destinací s příznivou cenou. Veletrh je tak 
ideální příležitostí pro navázání nových 
obchodních vztahů.
Kontakt: Stefani Myslovich,  
tel.: 728 370 065,  
stefani.myslovich@czechtrade.cz

31. 3. – 3. 4. 2020, Paříž, Francie
Global Industrie 2020 (Midest)
Největší přehlídka strojírenství v Evropě 
spojuje úzce profilovaný veletrh subdodávek 
Midest s veletrhy finálních strojírenských 
výrobků. Společná česká expozice má letitou 
tradici a je díky cílené zvací kampani hojně 
navštěvována klíčovými decision makery 
z velkých, ale i menších francouzských firem. 
Účast na této akci je podpořena z projektu 
NOVUMM. 
Kontakt: Václav Štika,  
tel.: 724 808 086,  
vaclav.stika@czechtrade.cz

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT NA VELETRHY  
S CZECHTRADE

SOUTĚŽ

Dárkový certifikát ročního předplatného 
časopisu TechMagazín je vhodnou 
pozorností k obdarování technicky 
zaměřených lidí.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   Řezné nástroje  
a upínací systémy

   Tribotechnika, maziva

90 l 10-2019

!

Pro získání certifikátu stačí napsat na  
e-mail: predplatne@techmagazin.cz  
a po obdržení fakturačních dat uhradit  
cenu za předplatné 300 Kč. Redakce  
zašle obratem Dárkový certifikát na 
adresu obdarovaného.

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro říjnové vydání jsme vylosovali:
Ivan Král, Jablonec nad Nisou

Cenu do soutěže – Paměťovou kartu 
SanDisk SDXC 128 GB Ultra UHS-I  
s kapacitou 128 GB – věnuje společnost 
SanDisk. 
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HLAVNÍ TÉMATA:
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