
Rozhovor Filip Kalaš
Enablery by měly umožnit vytvoření 
továrny budoucnosti.

MSV Brno
Od výkonných obráběcích strojů 
až po průmyslové roboty.

Souboj megaletišť
V příštích letech vzniknou 
impozantní letištní megaprojekty.
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ProtoTRAK 
RMX a RLX 

Obráběcí stroje britského 
výrobce XYz Machine Tools 
dostaly nový řídicí systém 
ProtoTrak rMX a rLX.

nabízí  
jednodušší  
ovládání,  
nové vlastnosti  
a rychlejší  
funkce. 



4 - 32mm 33 - 40mm12 - 25.9mm
* Nejmenší vyměnitelné vrtací  

hlavice na světě

Kompletní řada nástrojů 

pro vrtání otvorů!
Jedinečný rozsah vyměnitelných hlavic 

4*-40mm 
se 2 nebo 3 efektivními řeznými hranami pro výkonné vrtání

www.iscar.cz
Stahujte aplikaci ISCAR WORLD!
Všechny aplikace, rozhraní a katalogy produktů ISCAR na jednom místě.
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Loučení S LéTeM  
nA SázAVSKé PLoVáRně
Tak tu máme konec prázdnin a léto se pomalu překlopilo do 
závěrečné půlky roku, což sice není extra důvod k radosti, 
ale kupodivu mě právě jeden z těchto dnů naplnil nevídaným 
nadšením a optimismem. 
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Po čase jsem byl na tradičním přátelském setkání 
pořádaném každoročně v malebné lokalitě pod 
zříceninou středověkého hradu nad tokem řeky 

sázavy, a cestou jsem si stačil splnit letitý sen: zastavit 
se v Pyšelích v tamní restauraci zahnízděné na trase 
mezi železniční tratí a silnicí, kolem které jsem mockrát 
projížděl a obdivoval monumentální nápis na průčelí 
zmíněné budovy: Řízek jako kráva. a vždy si sliboval, že 
se tam musím jednou vydat zjistit, zda nejde o klamavou 
reklamu. samozřejmě k tomu nikdy nedošlo – až dosud. 

a reklama nelhala – famózní tzv. berlínský salát nesmě-
le vykukoval zpod čtvrtkilového schnitzelu přes celý talíř, 
a v kombinaci se skvělou cibulačkou (která původně ne-
byla v plánu, ale jen do té doby, než ji přinesli k soused-
nímu stolu, odkud podnikla nekompromisní brutální útok 
k mému nosu, a bylo vymalováno...), prostě gurmánské 
orgie neměly chybu. a průzkum jídelního lístku mě utvrdil 
v přesvědčení, že tohle místo prostě jeden musí mít rád. 
ne jako onehdy v jihomoravské metropoli, kde jsem 
si loni, zlákán sugestivní nabídkou v jídelním přehledu 
obsahujícím položku „řízek jako Brno“, zmíněný produkt 
objednal, a divil se, když se servírka na moji poznámku, 
že jsem se domníval, že Brno je větší město, tvářila ura-
ženě. Tahle regionální přínádražka byla jiná liga.

Je skvělé, že ještě existují enklávy úžasného svě-
ta, jaký býval kdysi, než zhloupnul ve jménu pokroku 
a pofiderní umělé hyperkorektnosti ve znamení svatého 
grálu všeobecného dobra, ať to stojí, co chce. kde se na 
říční plovárně jako vystřižené z Vančurova rozmarného 
léta cachtají na jezu děti všech věkových kategorií, a ti 
nejmenší caparti – považte jaká hrůza – úplně nahatí, 
a nikomu to nevadí… Maminkám relaxujícím na dekách 
roztažených na trávě před kempovištěm nebo popíjející-

mi s tatínky pivo, kofolu či červenou limonádu před bu-
fetem „Baštírna“, tedy rozhodně ne. To by v americe ani 
v unijních pravidlech dnes fakt neprošlo. na řece pádlují 
vodáci bez ochranných přileb a můžete zahlédnout 
třeba i postaršího zálesáka s kloboukem ozdobeným 
liščím chvostem na nafukovací kajakokánoi, přes řeku 
vás na prámu poháněném bidlem (a občas pomocí tlupy 
vysmátých kluků) dopraví převozník s mohutným mrožím 
knírem v pruhovaném námořnickém tričku k bufetu, 
kde duní kapela, kterou večer vystřídá v hotýlku naproti 
přes řeku další parta postarších rockerů, jež hrají „staré 
dobré fláky z dob, kdy hudebníci ještě hráli na opravdové 
hudební nástroje“, jako o život. Pivo teče proudem, že se 
hostinský Josef nestačí ohánět, kuchyně chrlí jednu porci 
skvělého nedietního pokrmu za druhým, prostě krásný 
letní den a večer jak má být, pohoda, pohoda, pohoda – 
takový malý ráj na zemi. 

Přátelé, važte si těch ostrůvků a kousků svobodného 
normálního života, než zmizí pod tlakem pofiderních 
nových pravidel, určujících, jak má „ten správný“ svět 
a jeho obyvatelé vypadat!

Při návratu večerním vláčkem do pupku světa naší 
skvělé civilizace, byl v údolí kolem řeky cítit otevřený-
mi okny dým táborových ohňů – neklamný důkaz, že 
trampské osady, jimiž bylo Posázaví proslulé, stále žijí. 
na nádražích a zastávkách dosud fungují stylové (tím 
nemyslím designové, jak je dnes zvykem označovat lo-
kály, které jsou možná mistrovským designérským dílem 
a ozdobou food magazínů a michelinských průvodců, ale 
nemají „duši“, která k institucím tohoto typu prostě patří) 
hospůdky a taverny, jako třeba „U adenauera“ v ka-
menném přívoze. Bizarní obrázek, kdy nádražní putyka 
nese jméno proslulého politika (pro mladší ročníky: asi 
nejslavnější německý kancléř z dob ještě předtím, než 

„Mutti Merkel“ navlékla modrou košili východoněmecké 
mládežnické organizace FdJ, podrobnosti si laskavě vy-
googlete na Wikipedii). chce to prostě jen z času na čas 
přestat vnímat média a umělou realitu diktovanou světem 
sociálních sítí, a podívat se, jak vypadá skutečný život, 
možná budete překvapeni – a třeba dokonce mile…

Takže už se zase těším napřesrok. 

Josef Vališka, šéfredaktor
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zAjíMAVoSTi 
nasa spouští po 50 letech 
od přistání člověka na 
Měsíci nový superpočítač, 
který má tuto misi pomoci 
zopakovat.

TechnoLogie 
Žebříčku světových letišť 
zatím dominuje americká 
atlanta, od roku 2025 by 
ji mohlo trumfnout nově  
budované megaletiště  
v číně.

RozhoVoR 
Všichni si již uvědomují,  
jak je důležité mít informa-
ce v reálném čase o tom, 
co se děje se strojem. 

RePoRTáž
nové technologické  
centrum umožní firmě 
prezentovat nové trendy, 
inovace i špičkové stroje  
a technologie.

TéMA
Ústředním tématem MsV je digitalizace průmyslu,  
na niž bude zaměřena i interaktivní expozice v pavilonu a1 
s názvem digitální továrna 2.0.
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ŠKoLy A inSTiTuce

Novinka už našla reálné uplatně-
ní v leteckém průmyslu. česká 
společnost Jihlavan, dodávající 

díly pro letecký průmysl začala nový 
materiál používat k ochraně šnekového 
soukolí aktuátoru, dodávaného do strojů 
airbus a320. aktuátor, kterým se ovládají 
mechanické prvky na křídlech a ocasních 
plochách, používá k převodu rotačního 
pohybu elektromotoru na přímočarý šneko-
vé soukolí. silně namáhanou součástku je 
tak zapotřebí v polovině životnosti letounu 
zcela vyměnit. 

situace se může zásadně změnit díky 
ultratenké samomazné vrstvě vyvinuté na 
Fakultě elektrotechnické čVUT. sedmivrst-
vý povlak kombinuje extrémně tvrdé karbidy 
wolframu, měkké metalické vrstvy a spe- 
ciální samomaznou složku. Šnekové soukolí 
opatřené tímto povlakem téměř nepotřebuje 
mazivo a v testech prokázalo až 10násob-
nou životnost. 

Povlak, 20krát tenčí než lidský vlas,  
vyjde jen na stovky korun, prodlouží však 
životnost aktuátoru minimálně na 30 let  

a 40 000 letových hodin, takže ho nebude 
nutné měnit za celou dobu provozu letadla. 

aktuátorů je v letounu typu airbus několik 
a jejich cena se blíží 100 tis. kč za kus bez 
nákladů na instalaci. Odolnější součástka 
tak představuje významnou úsporu. nové 

aktuátory by se kromě a320 měly objevit 
i v nových českých bitevnících aero  
L-39nG a L410 nG. čVUT i Jihlavan budou 
pokračovat ve spolupráci na vývoji funkč-
ních povlaků, které by nahradily standardní 
chromování zatěžující životní prostředí. 

Novou asociaci výzkum-
ných univerzit čr, jejímž 
prostřednictvím hodlají 

univerzity společně konkurovat 
nejlepším světovým univerzi-
tám při cestě k mezinárodní-
mu výzkumu a vzdělání, tvoří 
Univerzita karlova, Masarykova 
univerzita, Univerzita Palacké-
ho, čVUT a Vysoká škola che-
micko-technologická. Všech 
pět škol se již tradičně umisťuje 
v mezinárodních žebříčcích, 
jako je např. Qs World Universi-
ty rankings.

rektoři si od projektu slibují 
intenzivnější sdílení vědecké 
infrastruktury a zkušeností 
z tvůrčích, výzkumných a vzdělávacích 
činností a zjednodušení přenosu výsledků 
výzkumu do praktického života, a také změ-

nu systému financování veřejných vysokých 
škol v čr. cílem je dostat se během pár let 
mezi nejlepší evropské vysoké školy.

„Špičkové, mezinárodní 
konkurence schopné univer-
zity jsou nezbytným předpo-
kladem nejen ekonomické 
prosperity, ale i kulturního 
bohatství národa. Bez nich 
budou nejlepší mozky této 
země nevratně odcházet do 
ciziny a největší »přírodní 
zdroj«, který naše země má, 
tj. talent jejích obyvatel, nebu-

de smysluplně využit“, komentoval vznik 
asociace Mikuláš Bek, v té době rektor 
brněnské Masarykovy Univerzity. 

VzniKLA ASociAce VýzKuMných uniVeRziT
Rektoři pěti českých vysokých škol založili sdružení s cílem zlepšit postavení 
českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci.

MATeRiáL z čVuT Míří do oBLAK
Speciální povlak, který vyvinuli materiáloví inženýři na FEL ČVUT,  
umožní prodloužit životnost součástky na 30 let, a tím ušetřit  
až statisíce korun za servis a nutnou výměnu. 

Podpisu se zúčastnili rektoři (zleva) 
ČVUT Vojtěch Petráček, UK Tomáš Zima, 
VŠCHT Karel Melzoch a MU Mikuláš 
Bek. Rektor Univerzity Palackého 
Jaroslav Miller podepsal Chartu  
s předstihem.

Povlakování 
 aktuátoru novým 

materiálem a hotové 
komponenty



6 l 09-2019

FO
TO

: G
as

W
or

ld
, R

ua
vi

at
io

n

ČR sE připRavujE na éRu  
vodíkové dopRavy 

Rošáda na 
lEtEckém tRhu 

Boeing zřejmě po sedmi letech ztratí 
pozici největšího světového výrobce 
letadel. za prvních sedm měsíců 
letošního roku dodal „jen“ 258 letadel, 
což je o 38 % méně než ve stejném 
období loni. airbus, jeho hlavní rival,  
458 strojů. 

na výsledcích firmy se výrazně podepsala 
situace kolem dříve nejprodávanějšího le-
tounu 737 MaX, který byl po dvou vážných 
nehodách, při nichž zahynulo přes 300 lidí, 
odstaven z provozu. Výrobce i aerolinky 
stále prodlužují lhůty, kdy se letadlo bude 
moct vrátit do služby. kvůli růstu nákladů 
spojených s touto záležitostí za duben až 

V České republice by podle  
ministerstva průmyslu a obchodu mohlo 
v roce 2030 jezdit 60 tis. až 90 tis. aut  
na vodíkové články. 

„Predikce pro rok 2030 se budou zpřes-
ňovat po roce 2023, kdy se mají revidovat 
emisní limity cO2 pro osobní a lehké užit-
kové automobily. Vše se odvíjí od procenta 
snížení emisí u těchto vozidel ve srovnání 
s rokem 2021, a povinného podílu nízko- 
a bezemisních vozidel pro výrobce od roku 
2030,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka 
Filipová.

Ministerstvo dopravy loni uvedlo, že 
v čr by do roku 2023 mohlo vzniknout šest 
až osm čerpacích stanic na vodík. První 
tři pilotní projekty připravuje společnost 
Unipetrol, plánovány jsou v Praze, Litví-

nově a Brně. nyní jsou ve stadiu získávání 
potřebných povolení a výběru dodavatelů. 
Firma chce vybudovat i vlastní zdroj pro 
výrobu vodíku. další veřejná stanice vznikne 
v rámci ÚJV Řež. německo ročně plánuje 
vynaložit do rozvoje vodíkových techno-
logií 100 mil. eur (2,5 mld. kč). Výstavbu 
vodíkových plniček mají podpořit dotace 
z Operačního programu doprava z výzvy, 
která je pro podporu rozvoje infrastruktury 
vodíkových plnicích stanic určená. 

automobily na vodíkový pohon již sériově 
vyrábí např. hyundai, honda či Toyota, 
která letos v Evropě prodala 167 vodíko-
vých vozů Mirai. Podle vyjádření českého 
zastoupení Toyoty, je firma připravena uvést 
jej na český trh, jakmile budou v česku stát 
první čerpací stanice. cena aut na vodíkové 
palivové články by se do deseti let měla 
vyrovnat ceně hybridních modelů. 

novinky domov a svět

červen vykázal Boeing dosud největší ztrá-
tu. V případě přetrvávajícího zákazu létání 
strojů 737 MaX, Boeing varoval, že by mohl 
jejich výrobu omezit nebo úplně zastavit. 

na trhu širokotrupých dopravních letadel 
si však letos vede lépe než loni. za prvních 
sedm měsíců dodal 24 strojů 777 a 90 leta-
del 787 dreamliner, airbus 60 letounů a350 
a 24 strojů a330.

eu PLánuje SnížiT  
doVozní KVóTy nA oceL
Vedoucí představitelé ocelářství 
varují, že opatření, která měla zabránit 
nadměrnému dovozu oceli nefungují 
a navýšení kvót jen zhorší situaci, jíž 
momentálně evropské průmyslové 
odvětví čelí.

Evropská komise, po protestech ocelářů 
včetně vedoucích představitelů odvětví, 
jako jsou firmy Outokumpu, salzgitter 
a acelorMittal, plánuje s účinností od  
1. října omezit postupné zvyšování 
dovozních kvót na ocel z pěti na tři 
procenta. kromě změny dovozních kvót 
komise plánuje i omezení pro země, které 
přesahují 30% podíl na dovozu ploché 
oceli válcované za tepla, během čtvrtletí. 
O návrhu se bude ještě před implementa-
cí diskutovat s dotčenými členy světové 
obchodní organizace (WhO), a bude také 
nutné schválení členských států EU.

Původní 5% zvýšení dovozních kvót 
bylo součástí Prováděcího nařízení  
komise, které vstoupilo v platnost  
2. února 2019, jehož cílem bylo zabránit 
nadměrnému dovozu oceli na trh EU 
v důsledku odklonu světových vývozů 
oceli z trhu Usa, k němuž došlo po za-
vedení omezujících opatření Usa na ocel 
v březnu 2018. Výše kvót byla stanovena 
na základě průměrného dovozu za roky 
2015–2017 zvýšeného o 5 %. kvóty se 
měly dále zvyšovat o 5 %, přičemž první 
zvýšení nastalo 1. července 2019. na-
vzdory ochranným opatřením však došlo 
k nárůstu dovozu – ocelářský sektor 
v Evropě zaznamenal vzestup importu 
hotových výrobků z oceli zhruba  
o 12 %, přičemž poptávka po oceli 
vzrostla přibližně jen o 3,3 %. 

do hry navíc vstoupí další konkurent, 
ruská firma irkut, která na srpnovém veletrhu 
Maks v Moskvě předvedla letoun Mc-21-
300 zcela nové generace (první po 10 letech 
od uvedení superjetu 100). stroj má zahájit 
komerční provoz v roce 2021. svou kapaci-
tou až 211 pasažérů a doletem 6400 km míří 
do segmentu, kde dříve dominovaly Boeing 
a airbus. Výrobce už ohlásil 175 zakázek. 



vlaky pRo lotyško  
a tRolEjbusy pRo Rumunsko 

Skupina Škoda transportation 
zaznamenala další exportní úspěchy: 
Škoda Vagonka zvítězila v tendru na 
elektrické vlaky pro Lotyšské státní 
dráhy, a Škoda electric dodá vybavení 
pro 26 nízkopodlažních kloubových 
trolejbusů pro rumunský Brašov.

Pro Lotyšské státní dráhy dodá v letech 
2022 až 2023 celkem 32 moderních jedno-
podlažních jednotek pro příměstskou do-
pravu s rozchodem 1520 mm a napájecím 
napětím 3 kV, s možností budoucí konverze 
na 25 kV. hodnota kontraktu, jehož součástí 
je i zajištění údržby, dodávky náhradních 
dílů a školení, se pohybuje okolo 
6 mld. kč. soupravy 
s max. rych-
lostí 

160 km/h pro minimálně 400 sedících 
cestujících musí odolat klimatickým pod-
mínkám –40 až +40 °c. navíc jako jediná 
nabídla dvousystémové jednotky, což je 
významnou výhodou vzhledem k probíhající 
elektrifikaci tratí v Lotyšsku. 

druhým obchodním úspěchem je smlou-
va o dodávce kompletní elektrovýzbroje 
pro 26 nových nízkopodlažních kloubových 
trolejbusů pro rumunské město Brašov, 
kterou zajistí divize Škoda Electric  
včetně montáže a finálního otestování  
ve svém plzeňském závodě. Trolejbusy  
pro 130 cestujících budou vybaveny  
bateriemi, které umožní jejich provoz 

i v místech, kde chybí napá-
jecí infrastruktura. 
V režimu elektrobu-

su budou schopny 
ujet nejméně  

5 km. 

Podle nového výzkumu BiS Research 
se očekává, že globální trh s virtuálními 
elektrárnami může během následujících 
pěti let výrazně růst, a do roku 2024 
dosáhnout hodnotu 4,5 mld. dolarů 
(zhruba 105 mld. Kč). 

čekají ho ale změny. zatímco v současné 
době dominuje tomuto segmentu 
s obrovskou koncentrací trh v Usa, 
očekává se rychlý vzestup v asijsko-
pacifickém regionu, který se stává jedním 
z nejlukrativnějších trhů pro virtuální 
elektrárny. analytici předpokládají, že 
významné příležitosti pro růst virtuálních 
elektráren budou vykazovat regiony, 
jako Jižní amerika a afrika, v závislosti 
na zlepšujících se ekonomických 
podmínkách.

k růstu tohoto trhu vedou podle analy-
tiků slabá elektrizační soustava, rostoucí 

poptávka po výrobě elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů a její akumulaci.

„decentralizovaná výroba, odezva na 
straně spotřeby a smíšená aktiva jsou  
hlavními technologiemi používanými posky-
tovateli řešení pro virtuální elektrárny  
k optimalizaci sítě a agregaci decentralizo-
vaných energetických zdrojů. V roce 2018 
představovala virtuální elektrárna založená 
na technologii odezvy na straně spotřeby 
více než 60 % celkového trhu s virtuálními 
elektrárnami. Během prognózovaného ob-
dobí (do roku 2024) se očekává, že virtuální 
elektrárna založená na technologii smíše-
ných aktiv bude vykazovat nejvyšší nárůst 
o 33,09 %,“ uvádí Bis research. 
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bmW vede Zipse
Vedení německé auto-
mobilky BMW se od  
16. srpna ujal nově jme-
novaný generální ředitel 
Oliver Zipse, který nahra-
dil Haralda Krügera, jenž 
ve funkci skončí na jaře 
příštího roku.

choulík prezident čMA
Prezidentem České 
manažerské asociace 
se stal Petr Choulík, její 
dosavadní viceprezident. 
Ve funkci nahradil Pavla 
Kafku, který ukončil své 
působení ve funkci, ale 
v ČMA zůstává jako čestný prezident. 
Viceprezidentkou ČMA se stala Marta 
Nováková, která řídila resort Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.

změna v graftonu
Novým manažerem 
pražské pobočky 
Grafton Technologies, 
která se specializuje na 
nábor pracovníků se 
zaměřením na IT, se stal 
Ladislav Hájek. Jeho 
úkolem bude stabilizace týmu, získání 
a udržení většího tržního podílu, rozvoj 
vztahů s klíčovými klienty a implementace 
nových nástrojů moderního technického 
náboru.
 

změna v graftonu
Novým manažerem 
pražské pobočky 
Grafton Technologies, 
která se specializuje na 
nábor pracovníků se 
zaměřením na IT, se stal 
Ladislav Hájek. Jeho 
úkolem bude stabilizace týmu, získání 
a udržení většího tržního podílu, rozvoj 
vztahů s klíčovými klienty a implementace 
nových nástrojů moderního technického 
náboru.
 

jmenování v inforu
Společnost Infor jmeno-
vala Davida Zemana na 
pozici obchodního ředi-
tele pro Infor Eastern Eu-
rope. Doposud zastával 
v rámci společnosti roli 
Channel Manager pro 
ČR a jihovýchodní Evropu. Ve své nové 
roli bude zodpovědný za rozvoj obchod-
ní strategie a aktivity firmy ve východní 
Evropě. Předtím pracoval ve společnosti 
DNS, IBM a Microsoft.

pERsonáliEtRh s viRtuálními 
ElEktRáRnami 
RostE



dalších aplikací, což umožňuje uspořádat 
pracoviště do tzv. hnízd. kolaborativní robot 
aPas může přímo spolupracovat s člově-
kem bez ochranné klece, charakteristické 
pro standardního průmyslového robota. 
aPas funguje ve zcela bezpečném režimu, 
jelikož dokáže vyhodnotit přítomnost člo-
věka ve svém okolí. Pokud není v blízkosti 
žádný člověk, robot pracuje maximální 
rychlostí. Pokud člověk vstoupí do pracov-
ního prostoru robota, rychlost pohybu se 
automaticky sníží. V případě, že se přiblíží 
až do kontaktní vzdálenosti (cca 5 cm), 
robot se okamžitě zastaví. díky senzorické 
„bezpečnostní kůži“ se robot zastaví dříve, 
než dojde k fyzickému kontaktu člověka 
s robotem, což je hlavní výhoda našeho 
řešení. když pak následně člověk pracovní 
prostor robota opustí a nehrozí riziko kolize, 
pracuje robot opět maximální rychlostí. 

8 l 09-2019

FO
TO

: T
M

P

Aktuální aktivity významného hráče 
v oblasti hydrauliky a průmyslové 
automatizace nám přiblížil ing. Filip 

kalaš, ředitel prodeje pro českou a sloven-
skou republiku.

 S čím firma přijede na strojírenský 
veletrh?
na veletrhu budou letos k vidění exponá-
ty ze tří hlavních oblastí, kterými se firma 
zabývá: průmyslová hydraulika, mobilní 
hydraulika a průmyslová automatizace. 
čtvrtá oblast, a to skupina velkých projektů, 
bude prezentována prostřednictvím velko-
plošných obrazovek.

 co konkrétně tyto divize představí?
hlavním lákadlem naší letošní expozice je 
cytroBox. Jde o zcela novou řadu hydrau-
lických agregátů střední velikosti do 50 kW, 

RozhoVoR FiLiP KALAŠ

které nabízejí čtyři základní výhody: konekti-
vitu (připojení do ioT), úspory energií, sní-
žení hlučnosti a kompaktní rozměry. kromě 
zařízení samotného, které bude uvedeno na 
trh počátkem příštího roku, budou v expo-
zici prezentovány principy, na nichž zařízení 
funguje, včetně detailů vnitřního uspořádání 
agregátu. zákazník tak bude moci nahléd-
nout do všech detailů řešení cytroBoxu 
a s našimi techniky a odborníky z vývoje 
Bosch rexroth projednat možnosti využití 
v konkrétních aplikacích.

dalším z klíčových produktů bude kola-
borativní robot aPas nabízený ve sta- 
cionární i mobilní variantě. současně před-
stavujeme také koncept flexibilního využití 
výrobních zařízení – konkrétně prostřed-
nictvím tzv. aPas asistentů, kdy na stejné 
platformě jako kolaborativní robot je např. 
kamerová zkouška, lisovací jednotka či řada 

TVoříMe BudoucnoST  
PRůMySLoVé VýRoBy
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude v expozici 
společnosti Bosch Rexroth představena řada novinek připravených  
k uvedení na trh počátkem příštího roku. 

„Hlavním lákadlem 
 v naší expozici bude  
modulární hydraulický  

agregát CytroBox,“  
říká Filip Kalaš.



kolaborativní roboti aPas dnes představují 
nejmodernější technologie umožňující nové 
formy spolupráce mezi člověkem a strojem. 

Třetím klíčovým exponátem bude active-
shuttle, intralogistické řešení pro operativní 
přepravu materiálu a zboží ve výrobním 
procesu. Tento autonomní transportní sys-
tém lze rychle implementovat bez jakékoli 
úpravy stávající výrobní infrastruktury, jeho 
ovládání je intuitivní a jeho provoz je bez-
pečný pro osoby pohybující se v jeho okolí. 
Pomocí activeshuttle lze realizovat širokou 
škálu transportních konceptů – od cyklic-
kých transportů až po dodávky materiálu 
řízené spotřebou. automatické nakládání 
a vykládání znamená, že ruční manipulace 
je minulostí. activeshuttle automatizuje 
a standardizuje vnitropodnikové toky mate-
riálu a zboží.

V rámci expozice mobilní stavební, 
zemědělské a manipulační techniky bude 
prezentován systém cOs (connected Off-
-highway solution), který výrobcům strojů 
umožní s minimálním úsilím dosáhnout 
implementaci „smart hardware“ od jedno-
ho dodavatele, jako je připojovací zařízení 
iTraMs či externí sledovací modul Traci. 
dále bude prezentován cOs ioT software 
s použitím modulární a škálovatelné sady 
Bosch ioT suite se základními funkcemi 
a možností rozšíření a konečně možnost 
„End to End“ ioT řešení. 

 a co vaše žhavá novinka Smart  
Press Kit?
Tato novinka z oblasti průmyslové auto-
matizace, která bude uvedena na trh také 
na počátku příštího roku, bude na veletrhu 
prezentována interaktivní formou. smart 
Press kit je lisovací jednotka pro různé 
lisovací aplikace do 30 kn. na veletrhu se 
naši zákazníci seznámí s celou sestavou 
včetně video ukázek konfigurace a použití. 
Jde o komplexní sadu s řídicím systémem 
a aplikací, v níž se nastaví lisovací paramet-
ry, jako je dráha nebo síla, případně kombi-
nace postupu v určitých krocích, a zařízení 
je připraveno k provozu. Je to multifunkční 
záležitost se širokou oblastí použití. Využije 
se všude, kde je potřeba něco lisovat, 
kontrolovat důležité provozní parametry 
a samozřejmě je plně připraven k propojení 
s nadřazeným systémem a systémem 
sběru dat.

 Jakou roli hrají novinky 
v inteligentní továrně 
budoucnosti, na kterou se 
firma zaměřuje?
Factory of the Future (FoF) je vize, 
jak by měla výroba v budoucnosti 
vypadat. na veletrhu hannover Messe 
byly představeny živé demo části tohoto 
konceptu, jehož součástí byl i zmíněný 
autonomní vozík activeshuttle a kolabo-
rativní robot aPas, jako tzv. enableři, jak 
jsou označovány prvky, stroje a kompo-

techmagazin.cz l 9

FO
TO

: T
M

P

nenty, které mají vytvoření takovéto továrny 
budoucnosti umožnit. Podmínkou je, aby 
byly všechny připojitelné k internetu věcí 
(ioT), a bylo možné z nich získávat data. 
Veškeré prvky se snažíme mít s otevřeným 
komunikačním protokolem (Open core 
interface), aby firmy mohly volně využívat 
data a pracovat s nimi.

Ve vizi budoucnosti (FOF) nejsou zařízení 
tak stacionární jako dosud, budou tvořit 
flexibilní celky s potřebou odpovídajících 
strojů, zařízení a prostředím dané továrny, 
jako jsou bezdrátové přenosy dat, případně 
i bezdrátové přenosy energií, jako je třeba 
nabíjení. snažíme se zákazníkům ukázat, 
že by se měli zamýšlet nad flexibilitou své 
výroby a využitelností strojů, aby je mohli 
nasadit v určité časové jednotce pro určitý 
typ výroby, a následně zase třeba pro jinou 
někde úplně jinde. Prostě nemít je vázané 
na jedno místo či využití. 

Příkladem může být kolaborativní robot 
aPas. Je možné ho přes den nebo po ur-
čitý časový úsek využívat na jedné výrobní 
lince a potom ho odpojit a přemístit na 
jinou, kde po „přeškolení“  bude pracovat 
na odlišné výrobě. není tedy potřeba mít 
několik robotů. stejně tak activecockpit, 
multifunkční elektronická nástěnka, která 
vizualizuje výrobní data v reálném čase. 
Umožňuje současnou vizualizaci dat něko-
lika výrobních linek a variabilní konfigurace 
pro různé vyráběné produkty, takže není 
nutné mít třeba pět zařízení na pěti linkách, 
ale stačí jedno. To samé platí i pro systém 
activeshuttle, kde nyní řešíme projekt ve 
spolupráci s jednou z českých univerzit. 
Mimochodem díky jeho flexibilitě o něj 
projevila velký zájem i jedna z dlouhodobě 
etablovaných pražských výrobních firem.

Enablerů je samozřejmě více, patří mezi 
ně i cytroBox nebo různé verze 

multifunkčních senzorů, které 

sbírají údaje o teplotě, vibracích, vlhkosti 
prostředí či akceleraci. nebo sada ioT 
Gateway, která umožňuje po osazení 
sadou multifunkčních senzorů např. sbírat 
data ze starších verzí strojů, které nebyly 
doposud připojeny do internetu věcí. 
Jednoduše řečeno ze stroje, který nemá 
konektivitu, udělat upgradované zařízení 
s konektivitou. 

Řada enablerů se stále rozšiřuje. hodně 
věcí vznikalo na základě zkušeností firmy 
s vývojem zařízení, která Bosch potře-
boval ve vlastních továrnách. Pomáhali 
jsme vytvářet různé varianty řešení, která 
se nejdříve testovala v našich výrobních 
závodech. Třeba activeshuttle se testuje 
v továrnách Bosch ve stuttgartu a v hom-
burgu, aby byla ověřena funkčnost řešení 
a jeho vhodnost pro průmyslové aplikace 
dodavatelských řetězců Tier1 a dalších 
automatizačních procesů. stejně tak nejvíce 
kolaborativních robotů aPas je nasazeno 
uvnitř výrobních provozů firmy Bosch. Vždy 
začínáme u sebe.

 Pro zákazníky byly důležité vždy hlavně 
úspory, Bosch Rexroth ale sází nyní 
hodně na konektivitu, slyší zákazníci na 
tento faktor?
ano, významně. Všichni si již uvědomují, jak 
je důležité mít informace o tom, co se děje 
se strojem, a pokud možno v reálném čase. 
nechtějí čekat, až se jim agregát zasta-
ví. Pak půjde nejen o nákladnou opravu, 
ale také vzniknou velké ztráty v důsledku 
výpadku výroby. když jsou ale stroje vyba-
veny snímači a softwarem, který získaná 
data správně interpretuje a vyhodnotí, 
představuje konektivita pro ně významnou 
hodnotu.  

Takže i když jsou tato řešení zdánlivě 
dražší, z celkového pohledu, kdy díky nim 
není potřeba vynakládat velké prostředky 
právě na urgentní opravy nečekaných ha-
várií nebo řešit ztráty způsobené nucenými 
odstávkami či vůbec tyto neplánované 
výpadky negenerovat, jsou jednoznačně 
výhodnější.

 zmínil jste spolupráci s univerzitami, 
osvědčuje se?
Určitě, a to poměrně významně. Právě 
kolegové v Ostravě jsou v této oblasti velmi 
aktivní, ale stejně dobrá spolupráce je třeba 
i s VUT v Brně, zejména v oblasti mobilních 
aplikací. nastupují k nám studenti, kteří mají 
zájem podílet se na různých projektech, 
takže máme možnost si je vyzkoušet. a prá-
vě s těmito studenty, kteří mají o techniku 
opravdový zájem, má smysl dále pracovat 
a případně je i zaměstnat. Přístup dnešních 
mladých lidí, kteří studují na univerzitě, je 
dravý a nekonvenční, jsou otevření všemu 
a chtějí dělat nové věci, a to je pro nás 
velmi inspirativní. 

Josef Vališka

Podmínkou 
enablerů je, aby byly 
připojitelné k inter-
netu věcí, a bylo 
možné z nich  
získávat data.

„Je důležité mít 
informace o tom, 

co se děje se strojem, 
a pokud možno 

v reálném čase.“ 



Asi každý člověk má často pocit, že se 
svět kolem něj zrychluje. zrychluje se 
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 důležité a které už 
nadbytečné. Lidé na různých pozicích ve 
firmách i v institucích různého druhu 
pociťují rostoucí tlak na rychlost rozho-
dování, roste i množství rozhodnutí, která 
je potřeba učinit. ale pokud mají být roz-
hodnutí učiněna odpovědně, jsou k nim 
nutné relevantní vstupní informace. 

V takovéto roli je i většina uživatelů 
obráběcích strojů, ty, kteří používají 
obráběcí centra z hulína, nevyjímaje. 
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 bez-
poruchový provoz výrobních zařízení. 
další skupinou mohou být lidé, jejichž 
úkolem nejsou rozhodnutí každodenní, 
ale strategická, např. výrobní a techničtí 
ředitelé nebo majitelé firem.

sofistikovaná obráběcí centra, která se 
vyrábějí v TOshULin, a.s., jsou z hlediska 
mechanické stavby stroje postavena na bázi 
svislých soustruhů. Většinu produkce však 
tvoří multifunkční zařízení, která kromě sou-
stružení nabízejí celou řadu dalších techno-
logií třískového obrábění, jako jsou frézování, 
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 kte-
rých je stroj mrtvý a žádný obrobek neobrobí. 
Jednou z mnoha výhod cnc řízení však je, 
že poskytuje velké množství informací o stro-
ji, 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 
skupině uživatelů, kteří umí cnc systém 
ovládat a znají jeho rozsáhlou strukturu.

Klíčové informace přístupné všem
Vývojáři z TOshULin proto vytvořili nové 
originální řešení, jež pomáhá uživatelům na 
všech pozicích ve firmě jednoduše získat 
potřebné informace o stroji. Jde o systém, 
který nabízí intuitivní ovládání bez nutnosti 
jakýchkoli předchozích znalostí a zkušeností. 
Vše je naprosto „user-friendly“, informace 
získané ze stroje jsou předkládány ve formě 
webové stránky. To je velice důležitý aspekt, 
protože jsou tak dostupné prostřednictvím 

jakéhokoli zařízení, které je připojeno k in-
ternetu a umožňuje zobrazovat webové 
stránky. na stolní Pc, notebook nebo 
chytrý telefon tedy není potřeba instalo-
vat žádný specializovaný software. a jak 
z uvedeného vyplývá, uživatel může stát 
bezprostředně u stroje, ale stejně tak být 
třeba na druhém konci světa.

systém sloužící k vizualizaci a zpra-
cování dat dostal název TOscada. Je 
založen na průmyslovém počítači fyzicky 
umístěném v rozvaděči stroje. Počítač ko-
munikuje s cnc řídicím systémem stroje 
přes standardizované rozhraní OPc-Ua. 
důvodem k využívání standardních prvků 
je snaha o vytvoření řešení, které bude 
možné používat na obráběcích strojích 
vybavených řídicími systémy od různých 
výrobců. V současné době již existuje ně-
kolik instalací systému na strojích řízených 
systémem siemens sinumerik 840d sl. 
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VizuALizAční SySTéM  
ToScAdA
Název podvědomě evokující mistrovská 
díla italské opery patří neméně vyladěnému 
systému ze zcela jiné oblasti: strojírenství. 
Pod tímto označením nabízí společnost 
TOSHULiN žhavou novinku pro elegantní 
ovládání svých obráběcích strojů.

FO
TO

: T
O

s
h

U
Li

n

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

hLAVní PřednoSTi  
SySTéMu
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nahlédnout do stroje? Žádný problém...
co tedy TOscada umí? Umožňuje 
prostřednictvím grafického uživatelského 
rozhraní nahlédnout obráběcímu centru 
takříkajíc pod pokličku. z velkého 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. 
Tyto jsou průběžně načítány a aktualizová-
ny, jsou tedy opravdu „on-line“. do druhé 
skupiny by se daly zařadit veličiny, u nichž 
je z nějakého důvodu vhodné sledovat nejen 
aktuální hodnoty, ale také ukládat jejich prů-
běh v čase. Třetí skupinou jsou statická data.

V grafickém 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, zjistí na 
jedno kliknutí, v jakém režimu se stroj právě 
nachází (v automatickém, seřizovacím, v po-
ruše apod.), jaký program je spuštěn, jakou 
rychlostí se právě pohybují osy a vřetena, jaké 
jsou teploty klíčových motorů apod. Uživa-
telé, jejichž úlohou je údržba zařízení, ocení 
okamžitý přehled o aktuálním stavu provoz-
ních kapalin a názorné grafické znázornění 
doby do příštího předepsaného úkonu údržby. 
Velmi atraktivní funkcí je – pokud je stroj vy-

baven 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 du-
tinách, kde by nebylo možné obráběcí proces 
jiným způsobem kontrolovat. se systémem 
TOscada je to možné. a to odkudkoliv, třeba 
z domova.

Užitečné ohlédnutí v čase
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 veli-
čin, jako jsou rychlosti pohybu jednotlivých 
os a vřeten, teploty klíčových motorů, spo-

třeba energie, seznam chybových hlášení 
a alarmů. archivovaná data se opět zobrazují 
velmi názornou grafickou formou. 

Jako příklad tzv. statických dat lze uvést 
manuál ke stroji, který je v systému uživateli 
přehledně přístupný 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, vzhledem k tomu, 
že je tvůrcem systému a dokáže reagovat 
na speciální požadavky zákazníků vlastní-
mi silami, jedinečnou flexibilitu. nejnovější 
verzi systému TOscada bude TOshULin 
prezentovat na mezinárodním veletrhu EMO 
2019 v hannoveru. 

Vojtěch Frkal,  
technický ředitel tOShULin, a.s.FO
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 » portálová obráběcí centra
 » horizontální obráběcí centra
 » jednoúčelové stroje

 » svislé soustruhy
 » svislá obráběcí centra
 » multifunkční obráběcí stroje
 » železniční speciály

 » těžké svislé soustruhy 
– jednostojanové provedení

 » těžké svislé soustruhy 
– dvoustojanové provedení

www.toshulin.cz

 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

 ▼ INZERCE

Zobrazení stavu stroje 

Teploty vřeten

Využití stroje za poslední hodinu  
a 24 hodin
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Tato nová metoda soustružení byla 
poprvé prezentována už na loň-
ském veletrhu aMB ve stuttgartu, 

kde získala ocenění pro inovativní pro-
dukt a technologii. zde se prezentovala 
návštěvníkům formou atraktivního živého 
přenosu v expozici společnosti cEraTiziT 
Group, jež zde prostřednictvím srovnáva-
cího videa demonstrovala nové možnosti, 
které metoda hdT a nástroje FreeTurn 
nabízí. Videozáznam simultánně zachyco-
val oba procesy soustružení, kdy na jedné 
straně byla výrobní operace realizována 
na tradičním cnc soustruhu s použitím 
několika nástrojů, zatímco na straně druhé 
bylo možné sledovat proces metodou hdT 
na soustružnicko-frézovacím centru, kde se 
obrábělo pouze pomocí jednoho nástroje. 
na hrubování, dokončování, soustružení 
kontur či podélné nebo čelní soustružení 
totiž v případě metody hdT postačí jediný 
nástroj nazvaný FreeTurn.

Princip obrábění spočívá v jiném základu 
procesního seřízení. V případě hdT je 
pro nastavení příslušného řezného úhlu 
nástroje vzhledem k profilu obrobku použito 
polohovací frézovací vřeteno namísto 
statického nastavení vyměnitelné břitové 
destičky (VBd) pomocí upínacího držáku 
při konvenčním soustružení. díky použití 
pohonu, polohování vřetena nesoucího 
nástroj FreeTurn a štíhlému a axiálnímu 
provedení nástroje lze profitovat z variabil-

ního nastavení osy v rozsahu 360°, aniž by 
hrozila jakákoliv kolize. Tím lze v případě 
téměř jakékoliv kontury obrobku dosáhnout 
optimálního úhlu nastavení vyměnitelné 
břitové destičky vůči tvaru obrobku. Vymě-
nitelná břitová destička systému FreeTurn je 
chycena v držáku šroubkem z čela.

Metoda HDT a nástroje FreeTurn se představí  
v plném rozsahu na veletrhu EMO v Hannoveru 
a poté na MSV v Brně. 

ke komplexnímu představení této novinky 
v hannoveru na EMO napomůže živá ukáz-
ka na obráběcím stroji, který bude sou-
částí expozice cEraTiziT Group. zároveň 
bude představena první řada standardních 
nástrojů FreeTurn, požadavky na technolo-
gické vybavení, řezné podmínky, přednosti 
apod.   

zvýšení produktivity o 200 %
Poloha VBd a úhel nastavení v řezu lze navíc 
kdykoliv libovolně upravovat, a to dokonce 
i během obrábění, což uživatelům umožňuje 
velmi rychlou a plynulou změnu v řezném 
procesu. Tím dochází k minimálnímu přeru-
šování obrábění a k minimalizaci neproduk-
tivních časů. Variabilní výměna a využití více 
řezných hran VBd prostřednictvím příslušné 
rotace a pozice nástroje zajistí na jedné 
straně absolutní eliminaci časů nutných pro 
výměnu nástroje a na straně druhé vede 
ke snížení nákladů na pořizování nástrojů, 
neboť se při obrábění používá zmíněný 
jeden nástroj. čím složitější je tedy kontura 
obrobku, pro jejíž obrobení by se v případě 
konvenčního soustružení muselo použít ně-
kolik různých nástrojů, tím vyšší jsou úspory, 
jež hdT přináší. současně lze pracovat s až 
o 40 % vyššími posuvy. Ukazatel pro celko-
vé zvýšení produktivity činí 200 %.

Podniky disponující soustružnicko-
-frézovacími obráběcími centry s řízenou 
frézovací osou mají nyní možnost této nové 
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ReVoLuce V oBLASTi SouSTRužení
inovativní metoda soustružení HDT (High Dynamic Turning),  
vyvolala v řadách odborné veřejnosti pozitivní reakce. A není divu,  
má totiž ambice doplnit, případně nahradit konvenční soustružení. 
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Princip obrábění metodou 
HDT spočívá v jiném základu 
procesního seřízení.

V případě systému HDT lze 
s využitím plné rotace 360° 
frézovacího vřetene obrábět 
pouze jedním nástrojem. 
Výsledkem jsou rapidně 
kratší výrobní časy  
a nižší celkové náklady.

Jednoduché a geniální,  
tak se shodla řada odborníků 
nad konstrukcí nástroje 
FreeTurn.  

Úzká stopka Chladicí kanálky

Upínací rozhraní
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destička FreeTurn trojúhelníkového tvaru, 
na které může být několik břitů s různými 
vlastnostmi. Tato destička by mohla mít 
např. různé vrcholové úhly, rohové rádiusy 
nebo utvařeče třísky; v úvahu by dokonce 
přicházely i různé povlaky a řezné materiály.

s ohledem na geometrický tvar VBd lze 
nástroj maximálně přizpůsobit potřebám 
daného obrábění za účelem úspory nástrojů 
a zkrácení časů nutných pro jejich výměnu. 
Momentálně jsou k dispozici symetrické  
geometrie VBd pro obrábění oceli, nere-
zavějící oceli a hliníku včetně příslušného 
držáku. Velikost, provedení, tvar, sorta řez-
ného materiálu a povlak jsou aktuálně zcela 
otevřené. Generování portfolia vyměnitel-

ných břitových destiček a držáků značnou 
měrou závisí na zájmu a přání zákazníků 
a jejich požadavcích.

Rádi bychom vás pozvali nejen na veletrh EMO 
(16.–21. září) do Hannoveru, ale především na 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který 
se koná od 7. do 11. října. Najdete nás  
v pavilonu F, stánek 044. 

Tým ceratizit se bude těšit na vaši  
návštěvu.  

www.ceratizit.comFO
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revoluční metody hdT využít. V závislosti 
na možnostech stroje lze tuto technologii 
funkčně používat na všech úrovních. Pro 
uvedené stroje s dostupným nastavením 
obrábění přes rovinu Y/z vyplývají další 
možnosti, které byly doposud nedosažitel-
né, např. obrábění seshora i zezdola (nad 
a pod osou obrobku).

hDt jako uživatelsky přívětivé řešení
Jedním z budoucích cílů je vytvoření uživa-
telsky přívětivého systému hdT, neboť právě 
programování více pohybových příkazů je 
momentálně stále docela časově nároč-
ná záležitost, jíž nelze u většiny provozů 
praktikovat. aby se mohl dynamický proces 
soustružení používat, musí se pohybové 
příkazy přirozeně doplnit o další souřadnice. 
Potřebná zadání pro rovinu Y/z a kom-
penzaci polohy břitu lze zapsat například 
do hlavičky programu. Pro budoucí použití 
se nabízí lepší a snadnější řešení, jež by 
spočívalo v nahrávání dat přes postproceso-
ry nebo podprogramy. zadání pro výrobce 
softwarového vybavení tedy je vytvořit 
uživatelsky přívětivé řešení, jež podstatně 
usnadní programování. Pro programátora by 
neměl představovat žádný rozdíl fakt, zda 
by aktuálně chtěl programovat konvenční 
obrábění či obrábění metodou hdT. Vše by 
se mělo odehrávat na pozadí operačního 
systému stroje nebo softwaru cad/caM. 
novou technologii soustružení kvitují i přední 

výrobci řídicích systémů a obráběcích strojů, 
kteří velmi rychle pochopili funkční princip 
a uživatelský přínos. Efektivitou této revo-
luční metody soustružení byly obě skupiny 
doslova nadšeny a jsou přesvědčeny, že 
jde o metodu a nástroj s potenciálem, který 
uživatelům přinese mnoho výhod.

Vyměnitelné břitové destičky  
s různými parametry
V případě efektivního využívání frézovacího 
vřetena je návratnost investic do soustruž-
nicko-frézovacího centra mnohem rychlejší, 
protože stroj tak lze využít na 100 %. dá se 
říci, že pomyslným zlatým hřebem tohoto 
nástroje je patentovaná vyměnitelná břitová 
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Vyměnitelnou břitovou destičku  
pro nástroj FreeTurn zvolíte dle aplikace  
a požadavků. Na výběr budou různé sorty, 
geometrie a povlaky.

Díky volné rotaci obrobku i nástroje je 
obrábění umožněno ze všech směrů včetně 
přizpůsobení řezného úhlu a řezných 
podmínek.

HDT metoda pokryje obrábění od měkkých 
materiálů až po ušlechtilé oceli. 

Vyměnitelná břitová destička FreeTurn 
může nabídnout všestranné obrábění od 
hrubování až po dokončení díky různým 
geometriím na každém břitu.
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Hlavním exponátem v největší české 
expozici je stroj WhT 130 v konfigu-
raci vodorovná vyvrtávačka, vybave-

ný robotickou výměnou nástrojů. Tento stroj 
je dalším krokem v rozšíření výrobkového 
portfolia firmy, doplňuje produktovou řadu 
strojů WhT 110/130 (c) o zařízení s průmě-
rem pracovního vřetena 130 mm. novinka 
reflektuje nejnovější trendy v oblasti obrá-
běcích strojů a je určena pro produktivní 
obrábění, zajišťující velmi rychlou rentabilitu 
investovaných finančních prostředků.

Vysoká variabilita v genech
Široká variabilita konfigurace stroje umož-
ňuje nabízet stroj od základního provedení 
čtyřosé horizontální vyvrtávačky s výsuv-
ným vřetenem (veletržní verze) až po plně 

vybavené pětiosé multifunkční obráběcí 
centrum, umožňující sdružovat soustružnic-
ké, frézovací a vyvrtávací operace. Techno-
logickou variabilitu doplňuje široké spektrum 
aplikovatelného technologického příslušen-
ství, které lze na stroj upnout jak ručně, tak 
také plně automaticky. dále je možné doplnit 
zařízení o automatickou výměnu nástroje 

a samozřejmě také automatickou výměnu 
palet s obrobkem. díky těmto možnostem 
se přímo nabízí využití stroje i v nejnáročněj-
ších aplikacích leteckého a automobilového 
průmyslu, energetice, ropném průmyslu, ale 
především díky své univerzalitě i v obecném 
strojírenském průmyslu.

Při vývoji strojů WhT 110/130 (c) byl 
kladen velký důraz na design, ergonomii, 
bezpečnost a servisní i uživatelskou přívě-
tivost, neboť všechny tyto aspekty usnad-
ňují uživateli stroje jeho obsluhu a údržbu. 
samozřejmostí je šetrnost k životnímu 
prostředí, protože stroj díky své konstruk-
ci a dalšímu vybavení umožňuje likvidaci 
třísek, emulzí a také aerosolu bez negativní-
ho dopadu na okolní prostředí výrobní haly, 
ve které je umístěn.
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PRoduKTiVní oBRáBění  
S RychLou náVRATnoSTí
Akciová společnost TOS VARNSDORF se na veletrh EMO 2019  
v Hannoveru důkladně připravila a přichází s další novinkou  
ve svém výrobním programu. 
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Technologickou  
variabilitu stroje 
doplňuje široké  
spektrum aplikovatel-
ného technologického 
příslušenství.

1



FO
TO

: T
O

s
 V

a
r

n
s

d
O

r
F

další rozšiřující možnosti využití stroje 
nabízí systém správy stroje TOs control. 
Tento systém umožňuje například aplikovat 
na stroji inprocesní měření, díky kterému 
lze plně automaticky měřit dílce bez zane-
sení geometrické chyby stroje a následně, 
taktéž plně automaticky, vytvářet korekční 
nc programy. díky tomu lze pak dosáh-
nout výrazně vyšší přesnosti obráběného 
dílce. dále je možné přímo na obrazovce 
stroje pracovat s PdF dokumenty, zobra-
zovat výstupy iP kamer, monitorovat a dia- 
gnostikovat stav stroje a mnoho dalších 
funkcí, které zvyšují užitnou hodnotu stroje. 
další aplikace jsou neustále vyvíjeny. apli-
kace systému správy stroje TOs control 
spolu s dalšími prvky automatizace pak 
vytváří základ pro zapojení strojů řady WhT 
do automatizovaného výrobního systému, 
který je v plném souladu s konceptem 
Průmysl 4.0.

Portálová novinka už má své příznivce
dalším exponátem na veletrhu EMO je 
model portálového stolového stroje  
WVM 2600 T, druhé letošní novinky, jež 
byla odborné veřejnosti představena na 
jaře letošního roku a hned si získala vel-
kou pozornost. Portálové stroje z Varns- 
dorfu mají obdobné výkonové parametry 
jako v současnosti vyráběné frézovací 
a vyvrtávací stroje. stroj je určen pro 
přesné a vysoce produktivní souřadnico-
vé frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání 
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Hlavním exponátem na EMO bude novinka  
WHT 130 vybavená robotickou výměnou nástrojů.

Stroj WHT 130 v konfiguraci vodorovná 
vyvrtávačka disponuje průměrem pracovního 
vřetena 130 mm.

Portálový stolový stroj WVM 2600 T, jehož  
model je dalším exponátem mířicím do Hannoveru. 

Je určen pro přesné a vysoce produktivní 
souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání 
závitů.

WVM 2600 T je určen pro obrábění obrobků 
velkých rozměrů a hmotností.

závitů, zejména obrobků velkých rozměrů 
a hmotností nebo prostorově členitých 
obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli. stroj 
zaujal především svojí silou, robustností 
a přesností. 

společnost chce svými novými výrobky 
oslovit nové zákazníky na všech světových 
trzích, kam v současnosti dodává „hori-
zontky“, a to nejen z vlastního segmentu, 
tedy obecného strojírenství, ale především 
z energetického, automobilového a letecké-
ho průmyslu. 

Ladislav Plaňanský
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Svět se zdráhá investovat. co pokles 
objednávek ve významném náro-
dohospodářském oboru znamená? 

Je to vlastně nepřímé vyslovení nedůvěry 
v další globální ekonomickou prosperitu. 
německý svaz výrobců obráběcích strojů 
(VdW) v dílčích údajích poznamenává, že 
objednávky ze zemí EU poklesly pouze 
o 5 %. naznačuje to snad první pozitivní vý-
sledek dotační politiky? nebo jen oddálení 
projevů poklesu celosvětových objednávek 

(až o 28 %) výrobní techniky na Evropu. Jak 
tvrdí Japonci, přijde-li pokles poptávky, je 
třeba investovat do vlastní výroby.  Možná 
nastane čas na řešení a dohodu o komuni-
kačních standardech pro ioT, jejíž absence 
ztěžuje vytváření sítí a vyhodnocování 
informací výrobních systémů složených ze 
strojů od různých výrobců. a u nás? Mohlo 
by přispět i k urovnání tržních poměrů na 
českém trhu výrobní techniky výrazně po-
křivené dotacemi.   

částečnou odpověď na výše uvedené 
otázky by snad mohl naznačit veletrh EMO 
v hannoveru. Od Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně pak „strojařsky“ očekáváme 
především širokou nabídku výrobní techniky 
pro ustálenou strukturu výroby dílů pro tradiční 
velké odběratele našich západních sousedů. 

Okuma a Brother na emO
Tradiční japonští výrobci číslicově řízených 
obráběcích strojů firmy Okuma a Bro-
ther, které na českém a slovenském trhu 
zastupuje firma Misan s.r.o., přivezou 
do hannoveru mix novinek v oblastech 
obráběcích strojů, automatizace a systémů 
řízení a monitorování výroby.

16 l 09-2019

eMo hAnnoVeR – MSV BRno

VýKyVy TRhu S VýRoBní TechniKou  
A očeKáVání eMo A MSV
Světový trh s výrobní technikou kolabuje. Němečtí výrobci ohlašují 
celkové 25% poklesy objednávek za poslední dvě čtvrtletí v porovnání 
se stejným obdobím loňského roku. 
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co znamená  
pokles objednávek  
v tomto významném 
národohospodářském 
oboru?



VřetenO

Otáčky vřetena: 15 000 ot/min
Kužel vřetena: MAS BT40

POSUV

Rychloposuv: X-Y: 40, Z: 32 m/min
Pracovní posuv: X-Y-Z: 32 000 mm/min

mOtORy

Vřeteno (10 min/trvale): 22/18,5 kW
Pohony os: X-Y-Z: 4,6 kW

aUtOmaticKá Výměna náStROJů

Typ nástroje: MAS BT40 (MAS BT50) (opce DIN.CAT)
Počet nástrojů: 32
Max. průměr nástroje (bez vynechání vedl.): Ø 90 mm
Max. průměr nástroje (s vynecháním vedl.): Ø 125 mm
Max. délka nástroje: 400 mm
Max. váha nástroje: 8 kg

Velký pracovní prostor a nízká cena novin-
ky Genos M660-V-e si najdou své zákazníky 
obrábějící velké, složité a přesné díly.

Brother R650X2 – další novinkou bude 
kompaktní, vysokorychlostní centrum 
s otočným stolem jako výměníkem palet. 
Vlastní stroj je vybaven řetězovým zásob-
níkem nástrojů s kapacitou 40 nástrojů. 
Pracovní prostor 800 x 400 x 350 mm 
pojme i 4. osu na obě palety. stroj může FO
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Brother věrný své tradici pokračuje ve vý-
voji strojů osazených vřetenem s upínacím 
rozhranním typu BT30 Big Plus. na veletrhu 
EMO budou představeny hned tři nové 
stroje: M300X3, F600X1 a r650X2. k tomu 
přistupuje 2. generace velmi oblíbeného 
stroje typu r450 označovaná jako r450X2 
a také vlastní řešení pro zakládání polotova-
rů a vyjímání hotových dílců ze stroje zvané 
BV7-870. Jde o manipulační rameno, které 
je připojeno k loži stroje a řízeno originálním 
ovládacím panelem Brother. 

Výčet novinek na stánku firmy Okuma, 
jednoho z největších světových výrobců 
obráběcích strojů, je adekvátně rozsáhlejší. 
do výběru toho nejzajímavějšího zahrňme 
nový koncept automatizace strojů Okuma 
nazvaný armroid a standroid. Jedná se 
o robotické výrobní buňky koncipované pro 
provozy pracující v režimu hMLV (high Mix 
Low Volume), tj. zpracování velkého počtu 
zakázek obsahujících malé výrobní dávky. 
Právě vysoká flexibilita těchto systémů 
zajištěná, mimo jiné, integrací řízení a ovlá-
dání automatizačních zařízení do řídicího 
systému stroje Okuma OsP představuje 
hlavní přednost reagující na požadavky 
průmyslové výroby v dnešní době. 

další novinku představuje portálové 
obráběcí centrum nové generace Okuma 
Mcr-s 30x50. Jde o stroj konstrukč-
ně koncipovaný pro výrobu lisovacích 
nástrojů a forem zejména pro novou ge-
neraci automobilů, jejichž karosářské díly 
vyžadují velmi přesné napojování a četné 
designové detaily (např. ostré hrany). 
Okuma přistoupila k tomuto zadání jak po 
stránce konstrukce stroje a jeho pohonů, 
tak z hlediska pokročilých funkcí pro složi-
té dráhové řízení v rámci řídicího systému 
OsP-P300a.

misan na mSV
dvě expozice Misan (v pavilonu P – expozi-
ce č. 142 a v pavilonu a – expozice č. 002) 
představí průřez sortimentem nabízených 
řešení pro české a slovenské zákazníky. 
Všechny exponáty budou plně v provozu 
s ukázkami technologií obrábění a aditiv-
ních technologií. návštěvníci tak budou 
moci zhlédnout stroje určené pro sou-
stružnické i frézovací práce, automatizaci 
i monitorování provozu strojů. 

Vybrané novinky podrobněji
genos m660-V-e – letošní novinka v po-
době zatím největšího svislého obráběcího 
centra vhodně doplňuje stále se rozšiřu-
jící řady nízkonákladových strojů Okuma 
Genos. stůl s rozměry 1530 x 660 mm 
a nosností 1500 kg poskytuje prostor pro 
efektivní obrábění velkých prizmatických 
dílů. Tradiční konstrukční řešení Okumy 
s portálem nad dvěma stojany zaručuje 
vysokou tuhost a umožňuje velké úběry 
materiálu při hrubování, a vysokou přesnost 
a jakost povrchu při dokončování.
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být vybaven chlazením skrz vřeteno až  
do 7 MPa. Toto centrum bude součástí 
výrobní buňky společně s autonomním 
robotizovaným pracovištěm halter  
La U-20 a dílenským měřicím přístrojem  
zeiss duraMax jako demonstrace rychlé-
ho a jednoduchého pojetí automatizování 
výroby.

Vřeteno: 10 000 ot/min – 10,1 kW/  
 /16 000 ot/min – 7,4 kW

Čas rozběhu 0–10 000 ot/min 0,5 sekundy

Čas výměny palety: 3,4 sekundy

Výměna nástroje (tříska/tříska): 2,6 s

Typ upnutí nástroje: MAS-BBT30

Počet nástrojů:  40

Rychloposuvy: X/Y/Z: 50/50/50 m/min

Maximální počet řízených os: 5 os (4 simultánně)

Nosnost stolu: 200/300 kg

stroj Brother r650X2 je nasazován do 
velkosériové výroby s ruční nebo robotizo-
vanou výměnou, stejně jako do automa-
tizovaných pracovišť a linek v hromadné 
výrobě. 

Ondřej Svoboda, www.misan.cz
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Nově otevřený moderní areál vedle 
brněnského Oc Futurum zlepší 
dostupnost pro zákazníky a umožní 

firmě prezentovat naživo produkty i služby 
v moderních prostorách rovnocenných 
špičkovým technologickým centrům budo-
vaným dMG MOri po celém světě – nové 
trendy, inovace i špičkové stroje a tech-
nologie. Grand Opening, jehož se kromě 
vedení českého zastoupení společnosti zú-
častnili i představitelé top managementu, 
jako předseda výkonné rady dMG MOri 
christian Thönes nebo dr. Ugo Ghilardi 
z divizní rady pro prodej a služby v regionu 
EMEa, náměstek ministra Eduard Muřický 
z MPO čr, velvyslanec Japonska v čr 
kaoru shimazaki s prvním tajemníkem 

satoshi Teramurou a Bernard 
Bauer z čnOPk, byl pro firmu 
příležitostí představit na domácí 
půdě výběr z rozsáhlého portfolia 
včetně nejnovějších produktů. V před-
premiéře se tak zde představila i jedna 
z posledních novinek v podobě unikát-
ního interaktivního zákaznického portálu 
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mydMG MOri, který bude firma premiéro-
vě uvádět na nadcházejícím veletrhu  
EMO v hannoveru.

dMG MOri si právě letos připomíná  
20 let působení na českém trhu, jak uvedl 
ředitel dMG MOri czech Jiří Marek; za tu 
dobu bylo v čr instalováno na 3500 strojů 
tohoto výrobce a firma zde získala na tisíc 
zákazníků. zdůraznil, že cílem nového 
technologického centra je upevnit vztahy se 
stávajícími zákazníky a oslovit nové zájem-
ce o spolupráci. na Grand Openingu bylo 
vystaveno celkem šest strojů, jež nabídnou 
hlubší náhled do rozmanitého portfolia mo-
derních výrobních technologií dMG MOri, 
mezi nimi např. cLX 450 a nhX 4000 třetí 
generace nebo i nejnovější robo2Go  
2. generace.

Prakticky vzápětí po otevření 
nového technologického centra 

v něm dMG MOri czech od-
startovala první týden jeho provozu 

uspořádáním tří technologických semi-
nářů na téma aditivní výroba, integrovaná 
digitalizace (ve spolupráci s firmou sandvik 
coromant, který rovněž představil novinky 
k tomuto tématu) a dMG MOri automatiza-
ce, s využitím strojů instalovaných v showro-
omu –  jako např. Lasertec 3ds/Lasertec 3d 
hybrid a Lasertec 30 sLM, cMX 50U a pale-
tový manipulační systém Ph150, cTX beta 
800Tc, robo2Go 2. gen. a nLX2500/700sY          
s portálovým zakladačem GX5.

Právě automatizace a digitalizace, které 
jsou hlavními rysy současné transformace 

dMg MoRi V noVéM  
TechnoLogicKéM cenTRu
Závěr letošních prázdnin byl pro společnost DMG MORi Czech 
výjimečný: Od 27. do 30. srpna proběhl v Brně Grand Opening  
nového technologického centra.

eMo hAnnoVeR – MSV BRno

Předseda výkonné 
rady DMG MORI 
Christian Thönes 

zdůraznil zaměření firmy 
na digitalizaci 

výroby.

Moderní středisko je 
rovnocenné špičkovým 
technologickým 
centrům budovaným 
firmou po celém světě.
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průmyslové výroby, představují nyní hlavní 
směr, na který se dMG MOri už programo-
vě zaměřuje. Jak uvedl při kulatém stole  
dr. Ugo Ghilardi, stroje dnes nabízejí úžasné 
možnosti, ale důležité je umět je také využít 
a rozvinout výrobu novým způsobem, tj. 
v podobě komplexněji pojatého ekosysté-
mu s využitím konektivity, informací získá-
vaných ze strojů v reálném čase a možnosti 
upravovat na základě těchto údajů jejich 
provozní parametry. Očekává se, že během 
příštích pěti let bude automatizováno až  
80 % strojů. Jedním z klíčových prvků toho-
to procesu je standardizace komunikačních 
protokolů, kde sehraje významnou roli nové 
rozhraní umati na základě OPc Ua, na 
jehož vývoji se dMG MOri aktivně podílí 
a ve své expozici také představí možnosti 
aplikačního nasazení využívající tuto tech-
nologickou novinku.

Grand Opening využili představitelé spo-
lečnosti také k pozvání do expozice firmy 
v hale 2 na veletrhu EMO hannover 2019, 
kde dMG MOri letos představí 45 hi-tech 
strojů, 29 automatizačních řešení včetně 
nového modulárního automatizačního kom-
plexu Wh Flex s využitím nové generace 
automaticky naváděných vozíků (aGV) či 
robotických systémů MaTris a robo2Go, 
a přes tři desítky různých digitálních inova-
cí. Budou prezentovány rovněž inteligentní 
služby a aplikace s integrální konektivitou 

pro síťovou propojenou (nebo) prosíťovanou 
výrobu a nový zákaznický portál mydMG 
MOri.

zvláštní pozornost bude věnována seg-
mentu aditivní výroby, na niž se dMG MOri 

v posledních letech výrazně zaměřuje. na 
veletrhu EMO bude prezentovat technologii 
sLM ve spojení jak s běžným frézováním, 
tak s frézováním v protisměru, kombinu-
jící výhody složitých aditivně vyráběných 
komponent s přesnou cnc výrobou, a ino-
vativní software OPTOMET zjednodušující 
a zrychlující stanovení ideálních parametrů 
procesu. Jak doplnil dr. Ugo Ghilardi, firma 
hodlá vyrábět ročně zhruba tisícovku strojů 
pro aditivní výrobu, i když jde o poměrně 
úzký segment průmyslové výroby. neboť 
jen zhruba desetina je vhodná pro tuto 
výrobní technologii. 

Petr Kostolník

61.
Mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

7.– 11. 10. 2019
brno

inzerce 210x147_cz_DF+TCFTF-Bvv19.indd   1 27.08.19   16:14
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MSV BRno

Brněnské výstaviště tak bude od  
7. do 11. října patřit průmyslu bu-
doucnosti. z více než 1600 vysta-

vovatelů, kteří se letos účastní MsV, bude 
polovina zahraničních z několika desítek 
zemí celého světa, kteří do Brna přivezou 
to nejlepší ze své nabídky – od výkonných 
obráběcích strojů až po průmyslové roboty 
poslední generace. 

nejvíce zahraničních vystavovatelů přije-
de tradičně z německa, které letos připravi-
lo i dvě oficiální účasti zaštítěné spolkovými 
zeměmi: V jedné se prezentuje Bavorsko, 
druhý stánek „Mitteldeutschland“ reprezen-
tují země sasko, sasko-anhaltsko a duryn-
sko. slovensko se představí pod hlavičkou 
slovenské agentury pro rozvoj investic 

a obchodu sariO v pavilonu V. své oficiální 
expozice mají i Baskicko, Bělorusko, čína, 
Francie, indie, itálie, rakousko, rusko 
a Tchaj-wan a letos i Maďarsko – poprvé 
v novodobé historii MsV na této úrovni. 

čr nově svůj ekonomický potenciál 
prezentuje v národní expozici pod značkou 
„czech republic: The country For The 
Future“ a na MsV se tak vůbec poprvé 
pod jednou střechou (v tomto případě pod 
kupolí pavilonu z) společně představí hned 
třináct státních institucí: Ministerstvo prů-
myslu a obchodu čr, Ministerstvo zahra-
ničních věcí čr, Ministerstvo obrany čr, 
agentura pro podnikání a inovace, czechin-
vest, czechTrade, česká exportní banka, 
česká rozvojová agentura, českomoravská 

záruční a rozvojová banka, Exportní garan- 
ční a pojišťovací společnost, Technologická 
agentura čr, Úřad průmyslového vlastnictví 
a strojírenský zkušební ústav. konzultace 
profesionálů z jednotlivých agentur doplní 
doprovodný program expozice s řadou 
specializovaných seminářů.

Ve znamení digitalizace – tentokráte 2.0
Ústředním tématem letošní akce je digital 
Factory a digitalizace průmyslu, na níž je 
zaměřena speciální interaktivní expozice 
v pavilonu a1 s názvem digitální továrna 
2.0 (a řada konferenčních i networkingo-
vých akcí), kterou doplní třetí den veletrhu 
(9. října) stejnojmenná konference s podti-
tulem „česko jako průmyslová velmoc?“. 

zA BudoucnoSTí  
PRůMySLu do BRnA
Mezinárodní strojírenský veletrh, který letošním ročníkem 
vstupuje do již sedmé dekády své historie, se drží svého 
tradičního poslání: představovat nejnovější trendy, 
technologie a produktové novinky průmyslových oborů.
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diskutovat se bude o budoucnosti čes-
kého průmyslu v digitální době i o druhé 
vlně Průmyslu 4.0 jako o šanci pro českou 
ekonomiku.

Tradičně nejsilnějším a stěžejním obo-
rem MsV jsou obráběcí a tvářecí stroje 
a nástroje, které vykazují největší počet 
vystavovatelů i rozsah výstavní plochy. 
Obrábění obsadí největší pavilon P, tváření 
je vyhrazen pavilon B. z velkých tradičních 
vystavovatelů nebudou chybět dMG MOri, 
Tajmac-zPs, kovosvit Mas, Yamazaki 
Mazak, Misan, aBB, renishaw, Gühring, 
Galika, schunk intec nebo ceratizit, jejichž 
expozice doplňují další vystavovatelé z řad 
partnerských firem výrobců průmyslových 
zařízení jako Technology-support aj. Pro ně-
které vystavovatele, jako třeba společnosti 
habilis steel, helmer Werkzeugmaschinen, 
OMOs, sartorius Werkzeuge, indEX-Werke 
nebo Linea bude naopak letošní veletržní 
účast jejich brněnskou premiérou.

silným oborem MsV jsou i materiály 
a komponenty pro strojírenství a spojovací 
materiály a také svařování, kde se představí 
přední dodavatelé svařovací techniky včet-
ně automatizovaných robotických systémů 
– mj. firma Fronius, cloos a další lídři oboru. 
společnost arc-h vystaví revoluční sva-
řovací zdroj X8 Mig Welder s průlomovou 
funkcí dProcess pro kombinace svařova-
cích procesů. 

rovněž obor plasty, pryže a kompozity 
očekává účast všech tradičních vystavova-
telů jako arburg, Engel, Luger, kuboušek, 
Mapro, Moretto, Wittmann Battenfeld cz 
nebo BOcO Pardubice Machines. 

řada novinek v automatizaci a měření
stabilně vysokou účast firem očekává 
obor elektronika, automatizace a měřicí 
technika, kde mají silné zastoupení hlavně 
dodavatelé měřicích systémů a přístrojů, 
kteří přivezou řadu novinek. z tradičních 
účastníků nechybí firmy jako aBB, carl 
zeiss, dEL, FanUc czech nebo kUka 

(která v Brně představí novou generaci 
své nejprodávanější produktové řady kr 
Quantec), hexagon Metrology, Mitutoyo, 
Olympus, PTB rožnov, stäubli systems, 
TM Technik nebo Unis. noví vystavovatelé 

přijedou hlavně s roboty a softwarem  
pro strojírenství. Patří k nim firmy  
Beckhoff automation, conrad Elektronic,  
drEaMland, Pilz czech a space systems 
czech, dále třeba slovenská BBi nebo 
polská Vs Technology. Po více než deseti 
letech se na veletrh vrací firma Pragolab 
a výrobce měřicí techniky ifm electronic. 

Výrazný růst zaznamenal podle organi-
zátorů veletrh Transport a Logistika, který 
je součástí MsV v dvouletých intervalech 
a představuje aktuální nabídku dopravních 
a logistických řešení, jež na průmyslové 
technologie logicky navazují. kromě firem, 
které jsou stálicemi v branži a vystavují na 
MsV pravidelně, jako je např. Linde Material 
handling, anebo se veletrhu účastnily již 
v minulosti, např. Bee interactive, Trilogiq 
cz, Turck Vilant systems, knaP industrie- 
technik či convoi, se představí i řada 
tuzemských a hlavně zahraničních nováčků 
– kivnon slovakia, Palletower, nordLogsys, 
serapid, Püschmann, santenberg Maschi-
nen deutschland, acd czech, k&k Maschi-
nenbau nebo iGa aj. 
Více na www.bvv.cz/msv 

Petr KostolníkFO
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stěžejním oborem 
jsou tradičně 
obráběcí a tvářecí 
stroje a nástroje 
s největším počtem 
vystavovatelů i rozsa-
hem výstavní plochy. 
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Nejnovější generace s označením rMX 
(pro frézky) a rLX (pro soustruhy) si 
zachovává všechny vlastnosti, pro 

které si ProtoTrak získal oblibu po celém 
světě, navíc je rozšířena o nová vylepšení. 

hlavním charakteristickým rysem je 
dotyková obrazovka o úhlopříčce 15,6”. 
Všechny vlastnosti systému jsou tak 
uživatelům k dispozici skrze jejich konečky 
prstů. kromě obrazovky zůstává funkčnost 
nového systému ProtoTrak dobře známá, 
takže přechod je i pro stávající uživatele 
bezproblémový. nové funkce, jako je např. 
Enhanced ProtoTrak assistance (EPa), 
která poskytuje okamžitý přístup k podrob-
né nápovědě v libovolném bodě progra-
mování nebo ovládání, jsou zaměřeny na 
ještě snazší používání strojů řízených tímto 
systémem. EPa pomáhá vyrovnat balanc 
mezi omezenými technologickými (obrá-
běčskými) zkušenostmi mladých operátorů, 
kterým jsou bližší technologie počítačové.

Řídicí systémy ProtoTrak rMX zahr-
nují známou funkci aGE (auto Geometry 
Engine) a vestavěné obráběcí strategie, FO
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další novou funkcí je adaptivní dráha 
nástroje, která může drasticky zkrátit dobu 
cyklu ve složitých frézovacích cyklech. Tato 
funkce, využívaná u špičkových cad/caM 
systémů, je známá jako trochoidní frézová-
ní. Funkce náhled pro ověření programu se 
nyní spouští souběžně s programovanou 
operací. zobrazuje obvyklou dráhu nástroje 
a poskytuje uživateli odhadované časy cyk-
lu pro volbu nejúčinnější metody obrábění. 
Pro konečnou kontrolu programu lze pomo-
cí funkce 3d náhled zobrazit naprogramo-
vanou součást. dvěma prsty lze model na 
obrazovce zvětšit, zmenšit nebo otáčet.

PaRametRy SyStémU PROtOtRaK RX
hardware: 
•  2- nebo 3osé cnc, 3osý digitální displej 
•  Traking system – plynulé odjetí progra-

mu ručním kolečkem
•  Elektronická ruční kolečka pro manuální 

ovládání
•  15,6” barevný dotykový Lcd monitor
•  intel 2,0Ghz procesor, disk 32 GB ssd 

msaTa, 4 GB raM

které poskytují pokročilé výhody v oblasti 
výkonu (opět s jednoduchým dotykem 
obrazovky). aGE je efektivní nástroj na 
bázi cad, který automaticky vypočítává 
rozměry, jež na výkrese chybí. režim  
Touchscreen posouvá aGE na vyšší 
úroveň s novou funkcí Tap to Guess. na 
zobrazené součásti na obrazovce stačí 
poklepat na místo, kde se nachází neokó-
tovaný průsečík nebo tečný bod, a soft-
ware aGE vypočítá chybějící rozměr. aGE 
lze použít jak v operaci Profil, tak kapsa. 
rMX je nyní schopen obrábět kapsy s ne-
omezeným počtem ostrůvků umístěných 
uvnitř kapes, přičemž uživatel může zvolit 
strategii obrábění (dráhu nástroje).

MSV BRno

noVá geneRAce řídicího  
SySTéMu ProtoTRAK RX
Britský výrobce obráběcích strojů XYZ Machine Tools představil 
nedávno modernizovaný systém řízení soustruhů a frézek pro 
malosériovou a kusovou výrobu. Nejedná se pouze o nový ovládací 
panel, nové jsou pohony i řídicí karty.

Při navrhování  
nového řídicího  
systému byla 
klíčovou vlastností 
jednoduchost.

Vlastnosti 
systému jsou 
k dispozici přes 
novou dotykovou 
obrazovku.

Řídicí systém 
ProtoTRAK RMX 
pro frézovací 
stroje. 

Umístění novinky 
ProtoTRAK RX  
na strojích  
RLX 355 (nahoře)  
a RMX 5000 (dole).

1
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•  5 UsB portů, 2 ethernet porty, 10 vstupů/
výstupů

•  Ovládání posuvů a otáček z displeje 
během obrábění

•  LEd diody znázorňující stav stroje, E-stop
•  Ovládání vřetene (FWd, rEV, OFF)
•  sTOP and GO funkce posuvu, jemné/

hrubé ovládání posuvů
•  automatické/manuální spouštění čerpadla 

emulze
•  Jack pro připojení sluchátek – help videa

Software:
•  Plovoucí okna – zobrazení programu 

a grafického náhledu vedle sebe
•  Funkce EPa – rozsířené asistenční služby
•  nastavení výchozích hodnot pro zjedno-

dušení programování
•  dotyková klávesnice a kalkulačka
•  Vložení vypočítaných hodnot do programu
•  soft klávesy – změny v kontextu
•  Operační systém Windows
•  zobrazení programované součásti, řezy, 

otáčení
•  Funkce aGE pro programování nepravi-

delných tvarů
•  adaptivní dráha nástroje (lze zvolit dráhu 

při frézování kapes)
•  kruhová a lineární interpolace, konverze 

inch/mm
•  kompenzace nástroje, diagnostika, volba 

ruční/automatický posuv
•  Funkce Go To pro předem nastavenou 

polohu
•  automatický návrat do výchozí pozice
•  inkrementální a absolutní odměřování
•  alfanumerické označení programů
•  Tlačítko Look (grafický náhled na obrábě-

nou součást)
•  Grafické znázornění jednotlivých kroků 

programu
•  inkrementální a absolutní programování
•  Programová diagnostika, cad/caM 

rozhraní
•  Matematický průvodce s grafickým roz-

hraním (vzorce) 

•  zobrazení reálného obráběcího času 
•  3d modelové zobrazení obrobku

Řídicí systémy ProtoTrak rX mají stále 
možnost konverze výkresu formátu dXF, 
kde technologie dotykové obrazovky přináší 
značné výhody, protože import souboru 
dXF je zcela zjednodušený, což eliminuje 
potřebu dodatečného softwaru a požada-
vek na připojení myši. dalším vývojovým 
krokem je schopnost kombinovat dXF 
a manuální programování během gene-

rování programu, což uživateli poskytuje 
maximální flexibilitu.

hLaVní BeneFity SyStémU
Dotyková obrazovka – umožňuje nyní 
logičtější a přirozenější způsob ovládání bez 
myši a klávesnice. V praxi to znamená rych-
lejší učení a programování, což zkracuje 
výrobní časy. 
Větší obrazovka – zobrazení více relevant-
ních informací ušetří přechod mezi obra-
zovkami. Během programování lze mít např. 
zobrazení programované dráhy a operace 
současně vedle sebe.
Plovoucí okna – umožňují efektivnější využití 
času. informace, které zrovna potřebujete 
vidět, např. nastavení nástrojů nebo zobra-
zení části programu pro úpravu, lze kdykoliv 
zobrazit vytažením příslušného okna. 
ePa – mít podporu vždy po ruce dává ope-
rátorům více jistoty a šetří čas listováním 
v návodech k obsluze.
Ověření 3D simulace – před spuštěním 
programu si operátor snadno zkontroluje 
celý program v 3d náhledu. s modelem lze 
otáčet, zvětšovat/zmenšovat nebo vytvářet 
řezy.
Knihovna nástrojů – do knihovny nástrojů 
stroje lze uložit až 99 nástrojů, které lze 
snadno a rychle převzít do programu.
chip clear – funkce umožňující zastavit 
program během cyklu, odjet nástrojem 
v ose, vyměnit tupou nebo zničenou břito-
vou destičku, odstranit třísky a pak se lze 
vrátit do poslední prováděné operace.
řízení otáček a posuvu – posuv i otáčky 
přepíšete dotykem nebo kroužením prstu 
na virtuálním kruhovém ciferníku. nastavení 
rychlosti a posuvu je nyní jednodušší. 
Výchozí nastavení – s touto funkcí si lze 
zvolit preferované nastavení jednotek řez-
ných podmínek, způsob vrtání apod. 
Klávesnice na obrazovce – není třeba 
zapojovat další klávesnici. 
Kalkulačka na obrazovce – na novém PT 
sX stačí otevřít okno na liště a spočítaný 
údaj vložit do programu – další úspora 
cenného času.

 
Při navržení nového systému rX byla 

klíčová jednoduchost. díky logičtějšímu 
ovládání budou operátoři schopni se rych-
leji naučit stroj ovládat. kdo si nevystačí se 
základní bohatou výbavou systému, může 
si dokoupit balíček rozšířených funkcí, který 
obsahuje např.: komentář operací, více-
násobné upnutí, zbytkový materiál, editor 
G-kódů, rozšířené operace jako kopírování, 
gravírování, frézování závitů, oprava závitu 
(u soustruhu) a další.

systémy ProtoTrak rMX a rLX jsou do-
stupné na obráběcích strojích XYz Machine 
Tools, jejichž výhradním distributorem pro 
českou republiku a slovensko je společ-
nost rexim spol. s r.o. 

Vladimír Čech

Zveme vás na MSV 2019 do expozice Rexim/
XYZ, kde v pavilonu P 030 budou na strojích 
RMX 3500 (frézka) a RLX 355 (soustruh) 
vybavených novým systémem ProtoTRAX 
RX probíhat „živé“ ukázky programování 
a obrábění.
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Posledních několik let se koncepce 
a implementace řešení chlazení řez-
ných nástrojů těší vysoké popularitě. 

Výrobci cnc strojů investovali do vývoje 
řešení umožňujících přivádět chladivo pod 
vysokým tlakem přímo do řezné zóny, 
a proto je dnes většina nových strojů vy-
bavena možností aplikace vysokého tlaku 
chladicího média.

hlavně letecký a automobilový průmysl, 
a také výrobci velkých součástí, oceňují 
výhodu přívodu chladicího média přímo  
do zóny řezu a vyhledávají už jen obrábě- 
cí stroje s možností vysokého tlaku  
(70–300 barů) chladicí kapaliny. integrace 
nástrojových systémů JETcUT do výrob-
ních procesů je značným benefitem i pro 
výrobce se zavedenou sériovou výrobou.

Problém zvaný teplota
Jedním z hlavních problémů karbidových 
nástrojů a destiček jsou vysoké teploty 
vznikající během obrábění. Teploty se liší 
v závislosti na fyzikálních a chemických 
vlastnostech obráběného materiálu a na 
pracovních podmínkách prostředí – průměr-
ná teplota při obrábění se pohybuje od  
300 do 900 °c.

stoupající teplota snižuje životnost řezné 
hrany a následné zvýšené opotřebení břitu 
může zhoršit kvalitu obráběné plochy 
a negativně ovlivňovat samotný proces 
obrábění. Teplo generované mezi destičkou 
a obrobkem může způsobit změnu tvaru 
třísky a zároveň destičku plasticky zde-
formovat. Vysoký tlak (od 70 barů) může 
příznivě ovlivnit tvorbu a lámání třísky. 
V případech, kdy je obtížné třísku zlomit 
a je příliš dlouhá a zamotaná, může správně 
aplikované chladivo v kombinaci s vysokým 
tlakem tento problém vyřešit.

Optimální použití chladicí kapaliny může 
zabránit deformaci materiálu obrobku a také 
fungovat i jako preventivní ochrana stroje. 
V řadě případů tak může efektivní chlaze-
ní znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. 
chlazení má také zásadní vliv při obrábění 
exotických materiálů, tedy slitin na bázi ni, 
Ti, cr apod., jako jsou inconel, Titan, hastel-
loy, Weldox, hardox, Monel a dalších slitin 
používaných v leteckém průmyslu. kvůli 
vysokému obsahu niklu jsou tyto materiály 
obrobků náročné na opracování a kvůli jejich 
elastickým, adhezním a tažným vlastnostem 
mají tendenci lepit se na řeznou hranu – je-
den z důvodů, proč jsou díly pro letecký prů-
mysl tak mimořádně drahé. Obrábění těchto 
materiálů bez chladiva je téměř nemožné, 
protože vysoké teploty a adheze způsobují 
předčasné opotřebení karbidových destiček 
nebo monolitního nástroje a dochází tak 
k nutnosti jeho výměny.

kromě snížení teploty exotických slitin 
během procesu obrábění vytváří chladicí 
médium ochrannou vrstvu mezi destičkou 
a materiálem obrobku, čímž se zabrání vzni-

24 l 09-2019

MSV BRno

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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Optimální použití 
chladicí kapaliny 
může zabránit  
deformaci materiálu 
obrobku.

Chladivo je pod vysokým tlakem přiváděno 
přímo do řezné zóny.

Správně aplikované chladivo pomůže řešit 
problém generovaného tepla mezi destičkou 
a obrobkem.

Vyvinutý systém přivádí chladicí kapalinu 
přímo na řeznou hranu, do vnitřních a vnějších 
nožových držáků.

Soustružnické nástroje jsou vybaveny dutou 
horní upínkou JET-R-TURN, která slouží i jako 
tryska chladicí kapaliny.

1
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zlepšení řezných podmínek, jako jsou řezná 
rychlost a posuv.

Výrobci, kteří pracují s problematickými 
exotickými materiály, jako jsou inconel, titan 
a nerezová ocel, rovněž dokázali dosáhnout 
vyšší produktivity pomocí nástrojů JETcUT. 
nasměrování vysokotlakého chlazení přímo 
do oblasti řezu brání vzniku nárůstků mate-
riálu obrobku na řezné hraně destičky, čímž 
se prodlužuje životnost nástroje.

Ve snaze reagovat na rostoucí požadavky 
řady průmyslových odvětví rozšířila firma 
iscar své nástrojové systémy s vysokotla-
kým chlazením o soustružnické nástroje vy-
bavené dutou horní upínkou JET-r-TUrn, 
která zároveň slouží i jako tryska chladicí 
kapaliny. dosud byla řada nástrojů isO-
TUrn s možností vysokotlakého chlazení 

konstruována pouze s pákovým upínacím 
mechanismem, protože horní upínka by 
bránila proudění chladicí kapaliny přímo 
k řezné hraně. nová konstrukce umožňuje 
díky trysce nasměrované přímo na řeznou 
hranu plynulý přívod vysokotlakého proudu 
chladicí kapaliny.

iscar nabízí nástroje s pevným upínacím 
mechanismem s horní upínkou JET-r-
-TUrn pro nejpopulárnější standardní 
geometrie destiček typu: cnMG, WnMG 
a dnMG.

Vlastnosti
•  silný a spolehlivý upínací mechanismus 

prodlužuje životnost 
•  chladicí tryska nasměrována přímo na 

řeznou hranu
•  Vynikající opakovatelnost (zapolohování) 

řezné hrany při výměně VBd
•  Excelentní výkon při těžkém obrábění

nové vnější soustružnické držáky mají 
tři možnosti připojení pro přívod chladicí-
ho média: zadní vstup se závitem, spod-
ní vstup se závitem a spodní vstup při 
nastavitelném vyložení nože, podobně jako 
u nástrojů JhP-Mc od iscaru.

Všechny vnější nástroje jsou vybave-
ny i předním spodním výstupem chladicí 
kapaliny směrovaným na hřbet destičky, 
což rovněž zvyšuje chladicí účinek. systém 
vnitřního chlazení zaručuje delší životnost 
nástroje, kontrolu nad tvorbou třísky a vyšší 
produktivitu za přítomnosti vysokotlakého 
chlazení. nicméně už i při standardním 
tlaku (10–15 barů) nasazení JETcUT držáků 
poskytuje mnohem lepší výkon ve srovnání 
s pouze vnějším chlazením.

Rozhodující sekunda
V běžném životě neznamená jedna vteřina 
prakticky nic. hovoříme-li však o hromadné 
výrobě standardních dílů, může být každá 
vteřina vynásobená a přepočtená třeba na 
miliony vteřin. Úspora jedné jediné vteřiny 
během výroby milionů dílů je tak ekvivalen-
tem celého pracovního měsíce, což je snem 
každého výrobce velkých sérií.

společnost iscar dnes dodává širokou 
řadu nástrojů JETcUT pro velký rozsah 
aplikací. Od soustružení, zapichování až po 
upichování. 

www.iscar.czFO
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ku nárůstku obráběného materiálu na řezné 
hraně – což je hlavním faktorem předčasné-
ho selhání destiček.

řešení, které šetří čas i náklady
Při operacích soustružení drážek je obzvláš-
tě důležité zvolit správnou jakost karbidu 
a vhodnou geometrii – utvařeč na destič-
ce pro optimální tvorbu a lámání třísky. 
nesprávný výběr jakosti řezného materiálu 
a geometrie může pro výrobce znamenat 
totální fiasko. kromě toho má chlazení 
výrazný vliv na tvorbu a následné lámání 
třísek a správné použití chladicího média 
může znamenat rozdíl mezi úspěchem 
a neúspěchem.

Po přezkoumání a prostudování vlivu 
chladiva na své destičky aplikoval iscar 
získané vědecké poznatky pro úspěš-
nou implementaci nových a inovativních 
technologií chlazení při operaci soustružení. 
Vědci společnosti iscar vyvinuli a integro-
vali systém přívodu chladicí kapaliny přímo 
na řeznou hranu, do vnitřních a vnějších 
nožových držáků včetně nástrojové řady 
JETcUT. Tím se podařilo dramaticky zvýšit 
životnost a produktivitu nástroje a i při 
nízkém tlaku chlazení (10–20 barů) si lze 
všimnout výhod přívodu a nasměrování 
proudu chladiva přímo k řezné hraně, které 
se projevuje snížením teploty při obrábění.

Firmy zabývající se sériovou výrobou 
zaznamenaly po integraci nástrojů JETcUT 
do obráběcího procesu výrazné zvýšení 
životnosti a produktivity nástroje. chladivo 
je směrováno přímo do zóny řezu a výsled-
kem je nižší teplota obrábění, což napo-
máhá delší životnosti nástroje a umožňuje 
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Pro aplikace rohového frézování, což je 
jedna z nejběžnějších operací obrá-
bění, vyvinula před časem společnost 

Tungaloy nástroje doForce-Tri, které se nyní 
dočkaly dalšího rozšíření. 

DoForce-tri 07 s menšími destičkami
nově jsou tyto nástroje dostupné s eko-
nomickými destičkami se šesti řeznými 
hranami o velikosti 07. díky menším destič-
kám tak bylo možné osadit i nová tělesa 
menších průměrů.

Jak se výrobní stroje stávají stále so-
fistikovanější a komplexnější, jsou i jejich 
mechanické komponenty menší a složitější. 
často jsou také u nich používány díly sla-
bostěnné konstrukce, kdy je nutné odebrat 

jen malé množství materiálu. Pro efektivní 
obrábění komplexních struktur a eliminová-
ní kolizí se často výrobci musí spoléhat na 
použití rohových nástrojů. Pro aplikace, kdy 
nástroj musí pracovat při malé hloubce řezu 
jsou často využívány vícezubé frézy, které 
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MSV BRno

Uvedené produkty 
je možné získat 
výhodně v akční 
nabídce, která platí 
do 15. prosince 
letošního roku.

eKonoMicKé  
A PRoduKTiVní 
náSTRoje     
Japonská společnost  
Tungaloy rozšířila řadu nástrojů 
DoForce-Tri pro rohové frézování 
a přináší také novou generaci 
materiálů T9200 poskytujících vyšší 
výkon při soustružení ocelí.

zajistí větší počet destiček pro větší stabilitu 
a efektivitu.    

novinka v podobě nástroje doForce-Tri 
s tuhými destičkami velikosti 07 umožňuje, 
díky většímu počtu destiček na tělese, až 
dvojnásobný posuv při stejné hloubce řezu 
oproti běžným trojúhelníkovým destičkám. 
To je možné díky inovativní konstrukci 
menších destiček s pozitivní řeznou hranou. 
destičky doForce-Tri 07 mají malý řezný 
odpor a lepší stabilitu oproti standardním 
pozitivním destičkám. díky tomu je možné 
tyto nástroje vhodně používat i při slabším 
upnutí obrobku a strojích s nižší tuhostí. 
další velkou výhodou destiček doForce-
-Tri 07 je aplikovaná wiper geometrie, která 
vytváří kvalitní povrch obrobku. Vysoká 
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přesnost stěny obrobku je důsledkem opti-
málně navržené geometrie destičky.

nová stopková tělesa doForce-Tri 07 
nabízí Tungaloy v rozměrech průměrů od  
18 do 32 mm. nástrčný typ je pak k dispo-
zici v průměrech 40 a 50 mm.

materiály s vyšším výkonem 
Pro obrábění ocelí uvádí letos Tungaloy 
postupně na trh novou generaci materiálů FO
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T9200. Posledními uvedenými typy této 
řady jsou materiály T9205, T9225 a T9235, 
jež doplňují variantu T9215. Ta je na trhu 
již od začátku letošního roku. Jde o řadu 
vylepšených materiálů, které nahrazují stá-
vající řadu T9100.

Mimořádný výkon materiálů řady T9200 
umožňuje silnovrstvý cVd povlak břitových 
destiček, kterým jsou opatřeny. Materiály 
T9200 jsou navrženy tak, aby poskytovaly 

vynikající odolnost proti opotřebení v apli-
kačním rozsahu P05 až P35. Výjimečné 
vlastnosti nových materiálů jsou zajištěny 
díky aplikaci nejnovějších a inovativních 
technologií přípravy karbidu a jeho povla-
kování.  

silný a rovnoměrný vysoce otěruvzdorný 
al2O3 povlak poskytuje vynikající odolnost 
proti opotřebení. Velmi tvrdá keramická 
vrstva, která je dokonce 1,5x tvrdší než 
u stávajících produktů, zvyšuje odolnost 
proti opotřebení. aplikace exkluzivní 
povrchové úpravy PremiumTec významně 
přispívá k zajištění stability výkonu a umoc-
ňuje tak celkovou mimořádnost nabízených 
materiálů, používaných pro výrobu vyměni-
telných břitových destiček.  

Materiály T9200 poskytují výjimečnou 
a stabilní životnost destiček v různých 
aplikacích soustružení ocelí. V kombinaci 
s utvařeči –TsF, –TM či dalšími tak nyní 
může nejnovější řada T9200 uspokojit 
potřeby zákazníků v širším spektru aplikací 
s mimořádně vysokou efektivitou a produk-
tivitou.    

michal Karkoš

lysa@misan.cz
www.misan.cz

NOVÁ GENERACE STROJŮ

SPEEDIO
∙ vyšší produktivita

∙ rozsáhlé možnosti automatizace

EMO Hannover 16.-21.9.2019
expozice Brother
pav. 27, st. A76

 ▼ INZERCE

DoForce-Tri 07 umožňuje díky většímu počtu 
tuhých destiček na tělese až dvojnásobný 
posuv při stejné hloubce řezu.

Břitové destičky se silnovrstvým  
CVD povlakem disponují mimořádným 
výkonem při soustružení ocelí.
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Kontrolní systémy renishaw Equator 
300 a Equator 500 jsou primárně 
určeny k tomu, aby přímo vedle 

výrobní linky měřily vyrobené díly rychleji 
a operativněji než souřadnicové měřicí 
stroje, přitom se srovnatelnou přesností. 
Ve společnosti čz strojírna ve strakonicích 
loni vyrobili jednoúčelový stroj, kde Equator 
300 zabudovali přímo do prostoru stroje. 
snaha přiblížit měření co nejblíže výrobě tak 
dosáhla nové úrovně.

Úkol zněl jasně
čz strojírna si dala za úkol navrhnout stroj 
pro obrábění odlitků dílů servořízení pro 
automotive. stroj má zajistit přesné a pře-
devším optimálně umístěné vyvrtání děr 
do hliníkového odlitku tak, aby se vyvrtané 
díry staly výchozí základnou pro následné 
obrobení. každý jednotlivý odlitek je ze své 
podstaty originál, protože aby firma získala 
optimální výsledky při jeho zpracování, je 
nutné přistupovat ke každému kusu indivi-
duálně.

Vedoucí projektu, Pavel Vobořil, shrnuje 
výzvu, před kterou stáli: „U tvarově složi-
tého tlakového odlitku bylo nutno zkontro-

lovat vzájemné toleranční vazby 16 ploch 
a podle jejich polohy nalézt optimální polo-
hu ustavovacích otvorů pro finální obrobení 
odlitku. dále tyto ustavovací otvory vyvrtat 
a následně zkontrolovat, zda jejich umístění 
nekoliduje se zbývajícími plochami odlitku. 
Toto všechno je třeba stihnout v taktu  
30 vteřin.“

Čtyři operace v jednom stroji KSK mV4
Pro řešení této úlohy byl v čz strojírna 
zkonstruován jednoúčelový stroj karu-
selového typu, který v jedné zásobovací 
a třech pracovních pozicích splní celé výše 
uvedené zadání.

Po upnutí v zásobovací pozici je odlitek 
posunut na operaci měření. nejobtížnějším 
a také časově nejnáročnějším úkonem 
procesu je kontrola 16 rozměrů. Vzhledem 
k tomu, že požadavek na kontrolované 
rozměry byl v řádu setin milimetru, nepoda-
řilo se najít dostatečně přesné a procesně 
spolehlivé bezkontaktní měřidlo vhodné 
pro tuto úlohu. Optimálním řešením úlohy 
se ukázala trochu nestandardní aplikace 
dílenského dotykového měřidla Equator 
300 od firmy renishaw, které umí v čase 30 FO
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Měření oPěT o KRoK BLíže K oBRáBění
Jedním z velkých přínosů firmy Renishaw je neustálá snaha  
posouvat proces měření a kontroly přesnosti výrobků z měřicího  
centra blíže k místu výroby. 

MSV BRno

čz STRojíRnA
je tradiční výrobce strojů a zařízení pro 
strojírenskou výrobu. sídlí ve strakoni-
cích a je součást akciové společnosti 
čz. hlavním výrobním programem je 
výroba a modernizace brusek převáž-
ně pro výrobce ložisek a producenty 
v automotivu. nejznámějším výrobkem 
jsou brusky řady BdU a jednoúčelové 
stroje a výrobní linky pro automobilový 
průmysl. 

ReniShAw
 je jednou z předních světových spo-
lečností v oboru strojírenských a vě-
deckých technologií, se zkušenostmi 
v oblasti měření a zdravotnictví. své 
výrobky a služby dodává pro různé 
aplikace od výroby proudových moto-
rů a větrných turbín až po stomatologii 
a neurochirurgii. Vedoucí postavení 
má také v oblasti aditivní výroby. Je 
jediným britským výrobcem zařízení 
pro 3d tisk z kovu.

Přesný kontrolní systém 
Equator 300 byl zabudován 
přímo do výrobního prostoru 
KSK MV4. 

Rozměry pracovního prostoru 
se přizpůsobily měřicímu 
systému. 

Dotykové měřidlo systému 
zkontroluje 16 rozměrů odlitku 
s vysokou přesností v čase 
30 vteřin, odchylky exportuje 
ihned do řídicího systému 
stroje.

Equator musel být nejdřív 
zcela rozebrán a poté znovu 
složen uvnitř stroje.
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vteřin odlitek zkontrolovat s požadovanou 
přesností a odchylky jednotlivých rozmě-
rů exportovat do řídicího systému stroje 
k dalšímu zpracování. Během 1 vteřiny, než 
je odlitek posunut na další operaci – vrtá-
ní, je vypočtena optimální poloha těchto 
dvou ustavovacích otvorů. Tříosá posuvová 
jednotka, osazená přesným vrtacím vřete-
nem, zajistí vyvrtání v optimální poloze vůči 
kontuře odlitku.

V poslední pracovní pozici je kontrolová-
na případná kolize ostatního povrchu od-
litku vůči zvoleným ustavovacím otvorům. 
To se provádí pomocí spuštění kalibračního 
negativu odlitku naváděného do vyvrtaných 
ustavovacích otvorů. V zásobovací pozici je 
zkontrolovaný a vyvrtaný kus vyměněn.

Speciální aplikace si žádá  
speciální řešení
Jak zaznělo v úvodu, Equator 300 je 
dodáván jako samostatně stojící zaří-
zení, jeho umístění do prostoru stroje si 
vyžádalo zcela speciální přístup. „Equator 
jsme museli celý rozebrat a poté jej znovu 
složit uvnitř ksk MV4. základnu, v níž 
je uložena elektroinstalace, jsme 
umístili na střechu stroje, 
z toho důvodu bylo také 
nutné prodloužit kabe-
láž. Jednalo se o zcela 
nový způsob využití 
Equatoru, nicméně 
jsme se při realizaci 
nesetkali s žádným 
překvapením. Tak, jak 
jsme projekt ve spolu-

práci s kolegy z čz strojírny naplánovali, 
jsme jej také v plánovaném termínu usku-
tečnili a vše funguje perfektně podle našich 
předpokladů,“ hodnotí projekt Michal 
Tvardek, aplikační specialista renishaw 
pro Equator.

díky tomu, že šlo o nový projekt, vnitřní 
rozměry stroje byly jednoduše přizpůsobe-

ny rozměrům Equatoru. Umístění 
úkonů měření a vrtání do jedno-

ho relativně malého prostoru 
však s sebou přineslo určité 

výzvy. V první řadě zde 
hrozily zvýšené vibrace 
způsobené vyvrtáváním, 
to byl úkol pro konstruk-
téra Pavla Trojana, který 

navrhl stroj tak, aby chvění 
neovlivňovalo proces mě-

ření. druhým úskalím byly odlétající třísky, 
které by za jistých okolností mohly ovlivnit 
nebo přerušit proces měření. k místům 
vrtaných otvorů tak přibyly trubky, které 
všechny vzniklé třísky odsají.

Perspektivy a nové možnosti
V současné době pracovníci čz strojírny 
kompletují druhý jednoúčelový stroj stejné 
konstrukce, ovšem s rozšířenou kapacitou 
a vyšším stupněm automatizace. Jednotlivé 
kusy budou vkládány a vyjímány robotem.

Pavel Vobořil uzavírá: „Pokud bychom 
neměli k dispozici Equator, odlitek této 
třídy přesnosti bychom nemohli vyrábět bez 
následného nákladného obrobení dalších 
ploch.“ 

www.renishaw.cz, www.czas.czFO
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součástí vyvíjeného 
jednoúčelového  
stroje se stal  
i kontrolní systém 
Equator.

equator  
v činnosti lze 

zhlédnout na MSV  
v expozici  

Renishaw v hale  
P, číslo 55.
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díky tomu může přímo z ovládacího panelu 
určit tlaky upínání. dříve musela ručně na 
hydraulickém agregátu nastavit požadovaný 
tlak a poté ještě na tlakovém snímači tuto 
hodnotu potvrdit. Podobně, jako při nasta-
vení upnutí součásti, bude také nastavení 
tlaku upínání výrazně jednodušší a rychlejší. 
U produkční novinky tedy dojde k výraz-
nému snížení vedlejších neproduktivních 
časů při seřizování na jiný výrobek. V tomto 
se komfort obsluhy posune, podobně jako 
u menšího stroje kL 285.

další pozitivní změnou je přesunutí hyd-
raulického agregátu. zatímco u sP 430 je 
agregát umístěný v blízkosti obsluhy,  
u kL 435 je v zadní části stroje, stejně jako 
je tomu u dříve představeného kL 285. Tato 
změna je pozitivní hned ve dvou ohledech. 
V první řadě se teplo, které agregát generu-
je, dostane co nejdále od oblasti vřeteníku, 
čímž se snižuje riziko deformací způsobené 
teplotou a zvyšuje se stabilita stroje. nemé-
ně důležité ovšem je, že hluk, který agregát 
vydává, po umístění v zadní části stroje tolik 
neobtěžuje obsluhu. Použitím frekvenčního 
měniče pro řízení hlavního čerpadla se hluč-
nost samotného hydraulického agregátu 
také výrazně snížila. 

Na dubnových zákaznických dnech 
mohli zákazníci i obchodní partneři 
kovosvitu Mas poprvé spatřit nový 

soustruh kL 435, v té době ještě rozpraco-
vaný na montáži. nyní jej uvidí dokončený 
a ve výstavní premiéře. Výrobní řada kL 
je evolucí řady produkčních soustruhů sP. 
samotný kL 435 tak navazuje na soustruh 
sP 430. konstruktéři se při inovaci zaměřili 
zejména na ergonomii a celkovou přívěti-
vost ovládání stroje.

základní parametry původního stroje  
sP 430, ať už jde o tuhost, provedení skele-
tu, velikost zástavbového prostoru i kinema-
tiku, nebylo potřeba zásadně měnit. Proto se 
pozornost při návrhu kL 435 zaměřila pře-
devším na vylepšení dílčích detailů. Jedná 
se např. o úpravy na ose z, jejichž výsled-
kem je zlepšená tuhost v této ose. dále byl 
změněn způsob upevnění lineárního vedení. 
Tyto drobné úpravy přispějí k delší životnosti 
zmíněných komponentů. 

další inovace se soustředily na vřete-
ník, konkrétně na hlavní vřeteno. Původní 
odměřování bylo nahrazeno odměřováním, 
které je součástí vřetena, což zajišťuje zvý-
šenou přesnost polohování osy c. U vřete-
na došlo zároveň ke zvýšení průchodnosti 

pro obrábění z tyčového materiálu. Průchod 
vřetena velikosti a8 se zvětšil z 80 na  
86 mm a vřetena a11 z 90 na 95 mm. 

inovovaný stroj poskytne obsluze pod-
statně vylepšený způsob seřizování polohy 
upnutí součásti. Upínací válec je totiž místo 
indukčních spínačů vybaven přímým odmě-
řováním. Poloha upnutí součásti se velice 
jednoduše nastaví na obrazovce řídicího 
systému pouhým stisknutím tlačítka. Od-
padá tak pracné a zdlouhavé mechanické 
nastavování indukčních spínačů.

změna umístění hydraulického agregátu
V soustruhu kL 435 je podobně jako  
v kL 285 nový hydraulický agregát s pro-
porcionálními ventily pro nastavování upí-
nacích tlaků sklíčidla a koníka. Obsluha si FO
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noVinKA z KoVoSViTu – SouSTRuh KL 435
Další stroj z řady KL (Kovosvit Lathe), soustruh KL 435,  
si odbude výstavní premiéru na Mezinárodním strojírenském veletrhu. 
Stroj navazuje na model KL 285, který Kovosvit poprvé  
představil na loňském MSV. 

MSV BRno

 ▼ INZERCE

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
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Ovládací panel a krytování
Oproti svému předchůdci, produkčnímu 
soustruhu sP 430, se stroj kL 435 liší též 
novým ovládacím panelem řídicího systé-
mu. komfort obsluhy zvyšuje možnost jeho 
naklápění ve dvou směrech. Ovládací panel 
je navíc identický se strojem kL 285, což 
znamená, že když si zákazník zakoupí další 
stroj nové řady kL, bude pracovat s ovláda-
cím panelem, na který je již zvyklý.

stejně, jako je tomu u strojů kL 285, 
bude i stroj kL 435 osazován řídicími systé-
my sinUMErik 828d a FanUc 0iTF. Bylo 
vytvořeno množství uživatelských obrazo-
vek k usnadnění obsluhy stroje. 

krytování stroje je provedeno podobně 
jako u soustruhu kL 285 v novém designu, 
navrženým studiem Wrks. cílem byla snaha, 
aby byl do stroje co nejlepší přístup a aby 
byl pracovní prostor maximálně přehledný. 
Osvětlení je zcela přepracováno, pracovní 

hu i požadavky na šetření energiemi. stroj 
je podobně, jako všechny stoje z produkce 
firmy, vybaven pohony s rekuperací energie. 
Vedle toho si může zákazník objednat i tzv. 
hibernační režimy, které v neproduktivních ča-
sech na základě požadavků obsluhy vypínají 
pomocné agregáty stroje, přívod stlačeného 
vzduchu, případně i celý stroj. 

kombinace uvedených parametrů a vlast-
ností, i těch, které byly převzaty ze stroje 
sP 430, zaručuje stroj, který bude výkon-
ný, přesný a trvanlivý. Obecně platí, že 
stroje kovosvit Mas jsou parametrově nad 
obdobnými modely jiných výrobců, např. 
z hlediska velikosti nástrojové hlavy nebo 
použití motorů vřeten. stroje postavené 
v kovosvitu Mas jsou robustnější, s větším 
výkonem. Také nový soustruh kL 435 bude 
patřit do tohoto segmentu. 

ing. Petr heinrich

prostor je nyní rovnoměrně a s dostatečnou 
intenzitou osvětlen. Tyto novinky také pomá-
hají ke zvýšení komfortu obsluhy soustruhu.

Průmysl 4.0 a energetická  
úspornost provozu
Podobně jako všechny další nové stroje 
z produkce kovosvitu, je také soustruh  
kL 435 kompatibilní s požadavky Průmyslu 
4.0. Pokud bude mít zákazník o tuto funkcio- 
nalitu zájem, stroj může zasílat monitoring 
požadovaných veličin přímo do zvoleného 
systému tak, aby vedoucí či manažeři výroby 
měli přehled o stavu a vytíženosti stroje. 

samozřejmostí je připravenost stroje pro 
robotizaci a možnost jeho začlenění do 
výrobních linek. stroj je vybaven v tomto 
ohledu např. automatickým otvíráním dveří. 
Případnou aplikaci na konkrétní technologii 
zpracuje divize Mas automation zabývající se 
automatizací. Při návrhu stroje se braly v úva-
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Již dříve jsme se seznámili s komplex-
ním řešením EasyTechnology, které 
pro svoji činnost nic dalšího nepo-

třebuje. dnes se na to podíváme z druhé 
strany, a to z hlediska možností integrace 
s jiným, například účetním systémem. 
Jeden z nejrozšířenějších programů v této 
oblasti je POhOda, jehož výrobcem je 
společnost stormware s.r.o. 

ErP systém EasyTechnology přináší pl-
nou integraci v tomto směru. Prakticky to 
znamená, že dokáže nejen zobrazit všech-
ny agendy programu POhOda ve svém 
uživatelském prostředí přímým pohledem 
do její databáze, ale i naopak zadávat 
data přes standardní, výrobcem definova-
né rozhraní, čímž je zaručeno provedení 
všech procesů při zadání dokladu.

neocenitelnou výhodou této integrace 
je to, že pokud je již zákazník uživatelem 
systému POhOda, tak ErP EasyTechno-
logy se připojí k této databázi, a tudíž od-
padá nutnost migrace dat, se kterou jsou 
vždy největší problémy implementace.

co se týká vlastní implementace, tak 
k dispozici jsou dvě varianty, závislé na 
tom, kolik tomu chce zákazník věnovat 
času a co od toho očekává. Pokud chce 
řešení na míru a má dost času se věnovat 
implementaci, je jasnou volbou Easy-
Technology spolupracující s POhOdOU, 

bez toho spláče nad výsledkem. Pokud 
chce zákazník hotové řešení, které může 
používat hned, zvolí Easy4.

z pohledu dat jsou obě řešení stejná, 
obě spolupracují se systémem POhOda, 
z pohledu funkčnosti tato řešení zajišťují 
průběh zakázky od jejího zadání přes 
řízení výroby až po expedici:
•   Tvorba kusovníku
•   Tvorba technologických postupů 
•   Tisk výrobních průvodek a odepisování 

časů pomocí BarcOdE
•   Vyskladnění materiálu
•   naskladnění vyrobených dílů

zásadní rozdíl mezi EasyTechnology 
a Easy4 je v míře kustomizace. Easy4 
nemá žádnou kustomizaci, to znamená, 
že je nutné používat dodané formuláře, 
nelze přidávat žádné další sloupce do 
tabulek, prostě nic. na druhé straně  
nepotřebuje žádné předimplementační 
analýzy, konzultace k nastavení atd., 
takže také nic. 

Výsledkem rovnice nic = nic je tedy 
okamžité funkční řešení pro řízení výroby, 
které je možné kdykoliv povýšit na plno-
hodnotné řešení EasyTechnology. 

ing. Ladislav Peleška,  
vedoucí eRP divize v tD-iS

eASyTechnoLogy A eASy4
V dnešním článku se pokusíme nastínit určité 
vodítko pro výběr vhodného ERP systému 
vzhledem k možnostem implementace.

MSV BRno
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eASy  
TechnoLogy

cRm
• Firmy 

• adresy 
• kontakty

Výroba
• Evidence zakázek

• hodnota rozpracované 
výroby

Sklady
• skladové transakce

• Expedice zboží
• hodnota skladů

PohodA

cRm
• Firmy 

• adresy 
• kontakty

nastavení
• Účetní osnova
• Předkontace

Doklady
• Faktury přijaté
• Faktury vydané
• interní doklady

• Pokladna



Tooling the Future
www.ceratizit.com

TEAM CUTTING TOOLS

Ceratizit je vyspělá engineeringová skupina
specializující se na nástrojové technologie a  
tvrdé materiály.

Různé
soustružnické operace

vynikající kontrola nad třískou

Variabilní
nastavení řezného úhlu

www.ceratizit.com/hdt

Více informací na:

REVOLUCE 
V SOUSTRUŽENÍ

High Dynamic Turning

pouze jedním nástrojem

Navštivte nás:

rotace
nástroje

Pavilon F, 
stánek 044

Brno, 7. -11.10.

360°
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Evropské nařízení o účinnosti elek-
tromotorů (640/2009/Es) stanoví, že 
s účinností od 1. ledna 2017 musí 

nové standardní asynchronní motory se 
jmenovitým výkonem 750 W–375 kW 
vyhovovat alespoň buď třídě energetické 
účinnosti iE3, nebo třídě iE2 a být vybaveny 
pohonem s proměnnými otáčkami. U mo-
torů o jmenovitém výkonu 7,5–375 kW se 
tyto požadavky začaly uplatňovat od roku 
2015. zvláštní aplikace – včetně motorů pro 
výbušná prostředí – jsou v současné době 
z oblasti působnosti předpisů EU o energe-
tické účinnosti vyňaty. 

společnost WEG jako přední světový 
výrobce energeticky účinné pohonné tech-
niky dobrovolně nabízí asynchronní motory 

pro výbušná prostředí řady W22Xd s vyšší 
výkonnostní třídou, než je stanoveno, které 
odpovídají klasifikačním standardům iE až 
do třídy energetické účinnosti iE4 včetně. 
Tato řada, která kombinuje spolehlivou 
ochranu proti výbuchu s maximální účin-
ností, je nyní jednou z energeticky nejúčin-
nějších dostupných řad.

zejména v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích jako je chemický 
průmysl, ropný a plynárenský nebo těžební 
průmysl, kde v obrovských závodech 
s někdy až několika tisíci motory často 
probíhá nepřetržitý provoz, je pro snižování 
provozních nákladů a emisí cO2 energetická 
účinnost rozhodujícím faktorem. náklady 
na energii pro elektromotory představují 

34 l 09-2019

FO
TO

: B
iB

U
s

MSV BRno

MoToRy PRo VýBuŠná PRoSTředí 
weg STAndARdizuje nejVyŠŠí úRoVeň  
A z VýjiMKy činí PRAVidLo
Specialista na pohonné systémy, společnost WEG, nabízí asynchronní 
motory pro výbušná prostředí s třídou energetické účinnosti až iE4, 
ačkoli to předpisy EU o energetické účinnosti elektromotorů nevyžadují.

v závislosti na příslušné aplikaci 95–97 % 
nákladů životního cyklu. To znamená, že 
investice do energeticky účinné techniky 
mají velmi rychlou návratnost. díky nízkým 
provozním nákladům mohou společnosti 
používající motory pro výbušná prostředí 
řady W22Xd ve srovnání s konvenčním 
řešením snížit své náklady o 20–40 %.

aby bylo toto energeticky úsporné řešení 
pohonu možné uplatnit v náročných oblastech 
s nebezpečím výbuchu, použila společnost 
WEG inovativní konstrukci pláště standardních 
asynchronních motorů W22 rovněž u motorů 
pro výbušná prostředí. Plášť motorů řady 
W22Xd je vybaven moderním chladicím systé-
mem s aerodynamickým řešením, což snižuje 
emise hluku a zároveň výrazně zvyšuje odvod 

Společnost BiBUS, 
oficiální distributor 

motorů WEG pro čr, 
zve zájemce o bližší 

informace do  
své expozice  
v pavilonu F.

1



tepla. robustní plášť s integrovanými masivní-
mi stojnými patkami umožňuje, aby bylo mož-
né motory pro výbušná prostředí použít v těch 
nejnáročnějších aplikacích, přičemž vibrace 
i emise hluku jsou sníženy na minimum.

robustní odolné motory řady W22Xd jsou 
jako standard navrženy tak, aby odolaly 
často náročným podmínkám okolního 
prostředí v oblastech s nebezpečím výbu-
chu. například standardní stupeň krytí iP56 
představuje ochranu proti intenzivně tryskající 
vodě. standardně integrované termistory 
navíc chrání vinutí motoru v případě přetížení. 
Vyhřívání uvnitř motoru zabraňuje kondenzaci 
a zvyšuje životnost izolace vinutí, čímž zajiš-
ťuje prodloužení životnosti motoru. speciální 
polyuretanový nátěr chrání povrch pláště mo-
toru před nepříznivými okolními podmínkami. 
robustní šrouby s okem usnadňují manipula-
ci, přepravu a skladování masivních motorů. 
různé volitelné moduly navíc umožňují, že se 
motor flexibilně přizpůsobí prakticky každé 
aplikaci.

standardní řada W22Xd je určena pro 
použití v oblastech s nebezpečím výbu-
chu dle této klasifikace iEc: zóna 1 a 2, 
skupina iia a iiB (modely W22XdB), nebo 
skupina iia, iiB a iic (W22Xdc) a teplotní 
třída T4 a EPL Gb. Modely W22XdBd  
a W22Xdcd dále nabízejí ochranu proti 
nebezpečí výbuchu prachu pro použití 
v náročných prostředích klasifikovaných 
jako zóna 21 nebo 22, skupina iiia, iiiB 
nebo iiic a EPL db. Modely W22XdM 
jsou vhodné pro použití v uhelných dolech 
s klasifikací skupina i, kategorie M2  
a EPL Mb. 

ing. Jaroslav Salajka, manažer produktu 
salajka@bibus.cz FO
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robustní motory kombinují 
spolehlivou ochranu proti  
výbuchu s maximální účinností.

POHONY LINEÁRNÍ TECHNIKA

PNEUMATIKA A AUTOMATIZACE

SPÍNAČE A SENZORY
KOMPONENTY PRO 
OBRÁBĚCÍ STROJE

NAVÍJECÍ TECHNIKA

DMYCHADLA A ČERPADLA

HYDRAULIKA

široký so
rtiment

 jeden do
davatel!

MANIPULACE

POHONY

FILTRAČNÍ TECHNIKA

LINEÁRNÍ TECHNIKALINEÁRNÍ TECHNIKA

HYDRAULIKA
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www.bibus.cz

NAVÍJECÍ TECHNIKANAVÍJECÍ TECHNIKA

PRŮMYSLOVÉ TLUMIČE 
A PLYNOVÉ PRUŽINY

SPÍNAČE A SENZORYSPÍNAČE A SENZORY
KOMPONENTY PRO KOMPONENTY PRO 
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Řada asynchronních 
motorů W22Xd  
s jmenovitým výkonem 
od 120 W do 9 MW 
patří v současnosti mezi 
energeticky nejúčinnější 
komerčně dostupné 
motory pro výbušná 
prostředí.

Speciální izolace 
umožňuje provoz 
standardních motorů  
pro výbušná prostředí 
řady W22Xd s pohony  
s proměnnými otáčkami 
při napětí až 690 V.
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T echnologická firma TOX® PrEssO- 
TEchnik je se svými komponen-
ty, systémy a aplikacemi schopná 

zákazníkům nabídnout z jednoho  
zdroje jak částečné, tak i komplexní  
řešení pro speciální výrobní a montážní  
procesy. Pro energeticky úsporné  
a opakovatelné vytvoření lisovací síly  
si mohou zákazníci vybrat z široké  
nabídky pneumaticko-hydraulických, 
hydraulických a elektromechanických 
pohonů. Tyto pohony mohou být využity  
v modulárních lisovacích systémech  
s lisovací silou až do 2000 kn. TOX dále 
nabízí řídicí systémy, snímače, software  
a systémy pro monitorování procesů. Toto 
jsou hlavní komponenty pro realizaci lisů, 
montážních linek, robotických a stacio-
nárních kleští a speciálních strojů, které je 
možné využít pro celou škálu aplikací, jako 
jsou např. spojování plechů, lisování, zali-
sování funkčních prvků, střihání, děrování, 
montážní operace.

36 l 09-2019
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Pohony mohou být využity  
v modulárních systémech  
s lisovací silou až do 2000 kn.

ModuLáRníM PříSTuPeM  
K oPTiMáLníMu LiSoVAcíMu SySTéMu
Díky modulárnímu systému lisů a pohonů je firma  
TOX® PRESSOTECHNiK  schopna realizovat speciální a úsporná  
řešení ve velmi krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit  
v on-line konfigurátoru.
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Standardní lisy pro rozmanité aplikace
Řada malých stolních lisů TOX-FinePress 
nabízí čtyři různá provedení s lisovacími 
silami od 2 do 57 kn. Jedná se o koleno-
pákové lisy kF, hřebenové lisy zF, pneu-
matické lisy PF a pneumatické lisy s ručním 
přísuvem PFh. Lisy jsou vybaveny beranem 
s lineárním vedením zaručujícím vysokou 
přesnost. nabízí široké využití v mnoha 
oblastech průmyslu.

Lisy TOX s c-rámem jsou k dispozici 
v několika provedeních cEB bez beranu, 
cMB s beranem a lineárním vedením, dále 
Pc lisy jako robustní svařovaná konstrukce. 
systém modulárních komponentů umož-
ňující dodávku komplexních řešení doplňují 
2-sloupové lisy MB, MBG a 4-sloupové lisy 
Ma, MaG s kluzným nebo valivým vedením.

Vlastní konfigurace lisů na míru
ke snadnému sestavení vhodného lisu 
slouží on-line konfigurátor dostupný na 
webových stránkách TOX® PrEssOTEch-
nik. s tímto konfigurátorem je možné 
sestavit ve čtyřech krocích „vlastní“ ecoLine 
lis. konfigurátor nabízí standardní c-rámy 
pro montáž na univerzální podstavec, dále 
si zákazník může zvolit ze čtyř velikostí 
lisovací síly, potřebný silový zdvih, a zda 
požaduje pneumaticko-hydraulický nebo 
elektromechanický pohon. standardní 
řešení nabízí dvouruční ovládání a možnost 
využití jednotky pro monitorování procesů. 
Po ukončení konfigurace lisu je zobrazena 
garantovaná cena. kompletní stroj je firma 
schopna dodat do 8 týdnů. 

tOX® PReSSOtechniK 

NĚCO 
PRO VÁS! 

tox-pressotechnik.com

TOX® PRESSOTECHNIK s.r.o.
Tuřanka 1314 / 110, 627 00 Brno
info@tox-cz.com

Snadná a rychlá konfi gurace
 v několika krocích v našem 

on-line konfi gurátoru. 
Garantovaná cena a 

krátky termín 
dodání.

TOX®-Lis
ecoLine

Snadná a rychlá konfi gurace

TOX -Lis
ecoLine
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navštivte nás 
na MsV 2019 

hala B,  
stánek 056

Lisy MAG s kluzným 
nebo valivým  
vedením.

Malé stolní lisy  
TOX-FinePress disponují 
lisovacími silami od  
2 do 57 kN.

Pro vytvoření  
lisovací síly je možné 
vybrat z široké nabídky 
pohonů.
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Právě prezentací nových kompaktních 
termotiskáren edding Tech pro digitál-
ní značení se německá značka edding 

pouští do segmentu inovativních tiskových 
řešení, která reagují na aktuální požadavky 
nové digitální éry. Přenosnou termotiskár-
nu budou moci využít potravinářské firmy 
či logistické provozy a výroba v oblasti 
autoprůmyslu, bez nutnosti zasahovat do 

již zavedeného provozu. Tiskárnu je totiž 
možné díky malým rozměrům jednoduše 
integrovat do fungující výrobní linky. Původ-
ní objemné a na obsluhu náročné tiskárny 

jsou minulostí, 
budoucnost patří 
automatickým sys-
témům s digitálním 
připojením.

V expozici bude 
pro návštěvníky 
připraveno i široké 
portfolio popisova-
čů vyvinutých na 
základě náročných 
požadavků profe- 
sionálního použití 

ve výrobě. návštěvníci si budou moci vyzkou-
šet psaní a značení na nejrůznější povrchy 
a materiály. Lakový popisovač odolávající 
špinavému, zaprášenému, mastnému a hor-
kému povrchu je jedním z mnoha speciálních 
produktů sortimentu edding, které budou ve 
stánku k otestování. distribuci produktů znač-
ky edding pro český trh zajišťuje společnost 
icO Trade spol. s r.o. FO
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Využití přenosné termotiskárny je možné  
v různých provozech.

Díky kompaktním rozměrům lze novinku  
lehce integrovat do výrobní linky.

TeRMoTiSKáRnA PRo digiTáLní znAčení 
Letos se na MSV poprvé představí značka edding.  
Ve své expozici v hale G2 ukáže kromě tradičních popisovačů  
i novou kompaktní termotiskárnu. 
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 > Mechanické zkoušení materiálů (destruktivní 
testování – DT zkoušky)

     l   zkoušky svarových spojů i základních materiálů
     l   pozitivní identi� kace materiálu, ověření požadavků na nosnost
     l   zpracování netypických zkoušek

 > Nedestruktivní zkoušení materiálů (NDT zkoušky)
     l   testování pomocí metod RT, PT, VT, MT, UT a ET
     l   mobilní laboratoře pro zpracování RT snímků
     l   okamžité vyhodnocení přímo u zákazníka

 > Advanced metody pro průmysl  
     l   UT- TOFD, PA (Phassed Array) + creep waves
     l   FST-GAGE, EMAT
     l   Floormap 3Di R
     l   Počítačová radiogra� e – CR
     l  Guided Wave
     l  MFL + STARS

MATERIÁLOVÉ ZKOUŠENÍ.
Pomůžeme Vám vady odhalit, zhodnotit 
a předcházet jejich možným účinkům.

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

40 l 09-2019

• 24. září, Pardubice:  
JaK ÚSPěŠně  
eXPORtOVat DO němecKa
konference přiblíží aktuální exportní 
příležitosti u našich sousedů, strategii 
vstupu na německý trh a praktické 
tipy pro obchodování. součástí jsou 
i individuální konzultace s ředitelem 
zahraniční kanceláře czechTrade  
a dalšími hosty.
cena: zdarma

• 11. října, Praha:  
USa a aUStRáLie – OBchODní 
PříLeŽitOSti PRO ČeSKé 
eXPORtéRy 
konference je zaměřená na aktuální exportní 
příležitosti a perspektivní obory v Usa 
a austrálii. dozvíte se, jak na trhy vstoupit, 
jak hledat obchodní partnery, dále aktuální 
oborové příležitosti, tipy pro úspěšný export 
nebo jakých veletrhů se účastnit. 
cena: zdarma

• 16. října, Praha:  
zíSKáVání zahRaniČních 
záKazníKů POmOcí DigitáLních 
náStROJů
na semináři se naučíte, jak vytvořit 
efektivní digitální strategii pro získávání 
nových kontaktů v zahraničí. Poznáte, 
pomocí kterých digitálních nástrojů 
jste schopni identifikovat potenciální 
zákazníky, a na praktických příkladech 
si osvojíte způsoby, jak návštěvníky 
zaujmout a také získat.
cena: 1200 Kč bez DPhPodrobné informace o seminářích a konferencích naleznete na:  

www.exportnivzdelavani.cz nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

nA MSV PoPRVé SPoLečně  
Pod jednou STřechou
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se v Brně 
představí 13 státních institucí na společné expozici nesoucí 
název Česká národní expozice: The Country For The Future. 

nejBLižŠí AKce eXPoRTního VzděLáVání czechTRAde
• 9. září – Ostrava, 17. září – Liberec, 18. září – Plzeň, 23. září – Praha, 24. září – zlín, 
25. září – Brno, 26. září – hradec Králové, 1. října – České Budějovice.
SetKání S nOVými VeDOUcími SeDmi zahRaniČních KanceLáří czechtRaDe 
sedm nových ředitelů zahraničních kanceláří czechTrade vyjíždí na roadshow po regionech čr. Exportérům představí aktuální  
situaci na trzích nebo připravované projekty v Ázerbájdžánu/Gruzii, číně, chile, indii, iránu, Jižní koreji a Polsku.

MSV BRno

Prezentovat zde budou služby, které české 
firmy mohou využít v každé fázi svého 
podnikání – od inovativního nápadu přes 
jeho realizaci až po export technologií do 
zahraničí. 

česká národní expozice vyrostla na myš-
lence vládní strategie, která chce českou 
republiku na základě jejího ekonomického 
potenciálu a vyspělého průmyslu vynést 
do roku 2030 mezi evropské inovační lídry. 
Umístěna bude v pavilonu z a pro návštěv-
níky je připraven atraktivní doprovodný 
program zahrnující semináře, workshopy 
nebo konzultace. z programu vybíráme:

ÚteRý 8. říJna

• 9.30–12.00 (rhk Brno, Výstaviště)
Doing Business (Velká Británie a Francie) 
– exportní konference o   současné 
ekonomické situaci v Uk a ve Francii a jaké 
výzvy obě země přinášejí exportérům.

• 13.00–16.30 (rhk Brno, Výstaviště)
Kazachstán, Ukrajina a ázerbájdžán 
(slibné trhy pro český export) – 
konference představí kazachstán, Ukrajinu 
a Ázerbájdžán z pohledu obchodování 
– příležitosti, kulturní zvyklosti nebo jak 
najít, zaujmout a udržet si tamní obchodní 
partnery.

• 14.00–16.00 (česká národní expozice)
exportní příležitosti pro moderní 
energetiku – Jaké jsou světové 
trendy v moderní energetice? seminář 
o dekarbonizaci ekonomiky, exportních 
příležitostech a financování aktivit 
v zahraničí.

StřeDa 9. říJna

• 9.00–17.00 (česká národní expozice)
meeting Point czechtrade – Jak na export 
do dvaceti zemí světa? českým firmám, 
které chtějí do světa, individuálně poradí 
20 ředitelů zahraničních kanceláří agentury 
czechTrade.
    
• 10.30–12.00 (česká národní expozice)
Průmyslový klastr v indii –  
Prezentace průmyslového klastru 
v Bengalúru.

ČtVRteK 10. říJna

• 9.15–12.30 (česká národní expozice)
Udržitelný design, inovativní materiály 
a cirkulární ekonomika – Jak 
minimalizovat uhlíkovou stopu, kterou 
zanechává výroba produktů na životním 
prostředí? Představí seminář o designu, 
nových materiálech a jak je použít v souladu 
s principy cirkulární ekonomiky.

Po celou dobu 
konání mSV budou  

zástupci všech 
třinácti institucí  

poskytovat zájemcům 
odborné  

konzultace.



Akce je bezplatná, ale je nutná předem vzájemně potvrzená rezervace termínu.

Kontakt pro přihlášení: Zuzana Pluhařová, tel. +420 224 907 508,  
zuzana.pluharova@czechtrade.cz

	 Brazílie
	 Chile
	 Čína
	 Francie	
	 Indie
	 Itálie
	 Izrael

	 Kazachstán
	 Mexiko
	 Německo
	 Polsko
	 Rakousko
	 Rumunsko
	 Rusko

	 Srbsko
	 Švédsko
	 Turecko
	 Velká	Británie
	 Ukrajina
	 USA

9:00	–	17:00	hod.	/	Pavilon	Z,	Česká	národní	expozice	The	Country	For	The	Future

MEETING POINT CZECHTRADE POPRVÉ NA SPOLEČNÉ NÁRODNÍ EXPOZICI

Individuální půlhodinové konzultace českých firem s řediteli 20 zahraničních kanceláří 
CzechTrade. Exportéři mají příležitost projednat své obchodní záměry a seznámit se 
se specifiky vybraných teritorií.

AGENTURA	CZECHTRADE	VÁS	ZVE	NA	SETKÁNÍ	S	ŘEDITELI	
ZAHRANIČNÍCH	KANCELÁŘÍ	CZECHTRADE	V	RÁMCI	61.	ROČNÍKU	
MEZINÁRODNÍHO	STROJÍRENSKÉHO	VELETRHU

CzechTrade inzerce Meeting Point 210x147_e.indd   1 02/09/2019   15:21

 > Mechanické zkoušení materiálů (destruktivní 
testování – DT zkoušky)

     l   zkoušky svarových spojů i základních materiálů
     l   pozitivní identi� kace materiálu, ověření požadavků na nosnost
     l   zpracování netypických zkoušek

 > Nedestruktivní zkoušení materiálů (NDT zkoušky)
     l   testování pomocí metod RT, PT, VT, MT, UT a ET
     l   mobilní laboratoře pro zpracování RT snímků
     l   okamžité vyhodnocení přímo u zákazníka

 > Advanced metody pro průmysl  
     l   UT- TOFD, PA (Phassed Array) + creep waves
     l   FST-GAGE, EMAT
     l   Floormap 3Di R
     l   Počítačová radiogra� e – CR
     l  Guided Wave
     l  MFL + STARS

MATERIÁLOVÉ ZKOUŠENÍ.
Pomůžeme Vám vady odhalit, zhodnotit 
a předcházet jejich možným účinkům.

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
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Mezi tato řešení patří: odrušovací 
moduly (absorbují přebytečnou 
energii z napěťových špiček), síťové 

filtry (odstraňují nežádoucí rušení v na-
pájecí síti), redundantní moduly (starající 
se o okamžité připojení záložního zdroje), 
vyrovnávací bateriové i ultrakondenzá-
torové moduly (jsou schopné překlenout 
výpadky v řádech milisekund až hodin) 

Mico PRo nyní S VLASTníM nAPájeníM
Protože v automatizačním průmyslu bývá každá minuta výpadku 
technologie velmi drahá, vyvíjí společnost Murrelektronik řešení,  
která výpadkům předejdou, případně minimalizují jejich dopady.

a komponenty micO (speciálně navržené 
pro sledování a jištění proudových napáje-
cích větví).

V komplexním napájecím systému s vel-
kým počtem prvků je hospodárné a funkční 
jištění velkou výzvou. srdcem takovýchto 
systémů bývají obvykle spínané zdroje, 
které elektronicky kontrolují výstupní napětí 
a proud. Při výskytu zkratu nebo při přetí-
žení ovšem reagují odpovědné ochranné 
prvky (např. jističe) pomaleji než zdroj. Tím 
znemožní přesnou identifikaci vzniklé poru-
chy a to může vést až ke kritickým situacím, 
kterými jsou třeba výpadky napájení nebo 
prohoření vodičů. Moduly MicO pomáhají 
tyto efekty eliminovat. díky inteligentní 
elektronice dokáže MicO rozlišit typ zátěže 
(induktivní, kapacitní), a tím zasažený kanál 
odpojit dle pravidla: „Tak brzy, jak je potře-
ba, ale tak pozdě, jak je možné.“

nejmladším přírůstkem v rodině do 
té doby kompaktních modulů MicO je 
modulární řada MicO Pro. Jednotlivé prvky 
výsledného bloku je možné vybrat přesně 
na míru konkrétním potřebám, a to až do 
celkové proudové zátěže 40 a.

micO Pro
Je zcela modulární, s jištěním 12 a 24 V dc, 
až do proudové zátěže 40 a. Umožňuje 
lokální a vzdálenou signalizaci při zatížení 

42 l 09-2019

MSV BRno

Flexibilní 24V systém pro sledování proudu.

Postavit si vlastní MICO Pro je možné během 
několika kliknutí.

Spínaný zdroj MICO Pro PS má nastavitelné 
výstupní napětí 24 až 28 V DC.

Bezúdržbovou sestavu lze sestavit zcela  
bez nářadí.
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90 % a odpojení, a také lokální i vzdálené 
vypnutí a restart. Ve vybavení jsou pruži-
nové svorky push-in a propojení je pomocí 
lišty, čímž odpadá zbytečné kabelování. 
navíc je na každém kanálu místo pro popi-
sový štítek.

Postavte si vlastní sestavu  
několika kliknutími
aby byla volba vhodných prvků jednoduš-
ší a přehlednější, vytvořil výrobce online 
konfigurátor individuálních sestav na 
stránce micopro.murrelektronik.com. kromě 
obyčejného vytváření kusovníku konfigurá-
tor umožňuje virtuální nastavování proudů, 
počítá celkový proud sestavy, a dokonce 

umožňuje vytvořit text na popisových štít-
cích. Třešničkou na dortu je pak v reálném 
čase vykreslovaná 3d vizualizace, takže si 
lze jednoduše udělat představu o vzhledu 
a rozměrech vašeho budoucího jisticího 
systému. zapomněli jste do seznamu přidat 

lišty pro rozvod napájení v systému? apli-
kace vás na to před vložením do nákupního 
košíku sama upozorní.

micO Pro PS s integrovaným napájením
Všechny verze inteligentních modulů MicO 
až dosud vyžadovaly přivedení 24 V dc 
z napájecího zdroje až na vstupní svorky. 
Tato nutnost nyní odpadá díky nejnovějšímu 
přírůstku do rodiny – napájecím zdrojům 
MicO Pro. Tyto zdroje je možné nainsta-
lovat do sestavy namísto 24V napájecího 
modulu. k dispozici je varianta 5 a (šířka 
54 mm) a 10 a (šířka 74 mm). silnější verzi 
zdroje lze navíc provozovat paralelně, do 
systému tak lze přivést až 20 a.

zdroje micO Pro PS:
•  Možnost napájení systému 230 V ac
•  nastavitelné výstupní napětí 24 až  

28 V dc
•  5a varianta s šířkou pouhých 54 mm
•  schopnost paralelního provozu  

2 zdrojů 10 a 
•  integrovaná interní komunikace  

se zbytkem systému

co získáte s novým zdrojem micO Pro 
PS? – Úsporu času, prostoru i financí, 
variabilitu, znásobení výkonu a možnost 
diagnostiky pro celý systém MicO.

Moduly inteligentního elektronického 
sledování proudu MicO jsou na českém, 
evropském i globálním trhu již roky stálicí. 
Tisíce zákazníků po celém světě dělí a jistí 
své napájecí větve těmito šikovnými po-
mocníky. díky integrovatelným napájecím 
zdrojům MicO Pro je od teď práce s nimi 
ještě jednodušší. 

www.murrelektronik.cz

Jednotlivé prvky 
výsledného bloku  
je možné z řady  
MICO Pro vybrat 
přesně na míru 
konkrétním potřebám.
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V české republice  
se za poslední rok 

prodalo celkem  
7500 modulů MicO, 

tj. 20,5 ks za den.
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Systém sTiLL neXXt fleet nastavuje 
měřítka v disponibilitě, snadné ovla-
datelnosti a vizualizaci. Všech devět 

aplikací systému zajišťuje přehled důleži-
tých informací pro perfektní správu vozo-
vého parku, díky čemuž získávají zákazníci 
dokonalý přehled o provozu vozíků.

Všude dostupný portál
Portál nabízí veškerá užitečná data týkající 
se flotily manipulační techniky a jako inter-
netová aplikace je dostupný všude, kdykoli 
a pro všechna zařízení umožňující přístup 
k internetu.

„systém neXXt fleet umožňuje našim 
zákazníkům přístup ke všem relevantním 
údajům o vozovém parku pouze pomocí je-
diné registrace. Veškeré údaje k celé flotile 
vozíků jsou v jednom systému. zákazník 
vidí kompletní informace týkající se využívá-
ní všech vozíků. Přitom nejde jen o vytížení 
jednotlivých strojů, k dispozici má také 
informace o případném poškození každého 
vozíku a přehled o servisních zásazích i pre- FO

TO
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ventivních prohlídkách,“ vysvětluje Václav 
hodan, saP key user ve společnosti sTiLL 
čr. „Přehledná vizualizace a modulární 
struktura s celkem devíti dílčími aplikacemi 
umožňují zákazníkovi sledovat pouze infor-
mace, které právě potřebuje,“ dodává.

Stačí mobilní zařízení
zákazník nemusí v aplikacích informace 
složitě vyhledávat, protože neXXt fleet 
prostřednictvím systémového hlášení či 
e-mailu automaticky připomene blížící se 
termín technické prohlídky nebo například 
upozorní na překročení nákladů.

„systém neXXt fleet nabízí obrovskou 
transparentnost. zákazník může nahlédnout 
například do historie faktur nebo se podívat 
na další užitečná data. Je pouze na něm, co 
potřebuje v danou chvíli sledovat. Veškerá 
data ukládáme do našeho systému, k ně-
muž má zákazník přístup. na palubní desce 
systému uživatel okamžitě vidí nejdůležitější 
informace, které si předem zvolil z přísluš-
ných aplikací,“ doplňuje Václav hodan.

STILL neXXt fleet dává dokonalý přehled  
o provozu vozíků.

Vytížení jednotlivých strojů je důsledně 
monitorováno.

Informace jsou okamžitě k dispozici, i když  
právě nejste v kanceláři.

neXXT FLeeT SPRAVuje FLoTiLu
V závěru roku uvedla společnost STiLL produkt STiLL neXXt fleet,  
který představuje nejinovativnější a nejvýkonnější on-line portál  
pro správu flotil manipulační techniky.

MSV BRno
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systém neXXt fleet je on-line dostupný 
pro všechna koncová zařízení. Příslušný 
pracovník s ním může pracovat nejen 
prostřednictvím počítače, ale také pomocí 
tabletu nebo chytrého telefonu. Potřebné 
informace má tedy okamžitě k dispozici, 
i když právě není ve své kanceláři.

Čtyři balíčky – devět aplikací
neXXt fleet se momentálně skládá z devíti 
aplikací, rozdělených do základních balíčků 
Basic, Business, servis a Performance:
1.  Basic: aplikace Fleet Overview, data 

Plus a service report Plus.
2.  Business: aplikace cost reporting a kPi 

Monitor.
3.  Service: aplikace Maintenance control, 

Operating hours a Truck Life analysis.
4.  Performance: aplikace Fleet Usage.

například aplikace Fleet Overview z prv-
ního balíčku slouží pro přehled flotily vozíků 
a data Plus umožňuje sledování vozíků 
nejen značky sTiLL, ale i jiných značek. 

aplikace cost reporting z druhého balíčku 
umožňuje sledování nákladů na opravy jed-
notlivých vozíků a kPi Monitor poskytuje pře-
hled o poškozeních a nákladech na opravy.

Maintenance control z třetího balíčku na-
bízí na časové ose přehled provádění údržeb 
jednotlivých vozíků a plánování následných 

kontrol. další aplikace Operating hours 
ukazuje u každého vozíku nájezd motohodin 
a Truck Life analysis poskytuje přehled flotily 
vozíků včetně jednotlivých servisních zása-
hů, a nabízí i servisní zprávy o provedených 
technických kontrolách vozíků.

z posledního balíčku nabízí aplikace 
Fleet Usage možnost aktuálního sledování 
vytížení flotily.

„zákazníci systém neXXt fleet přivítali 
nejen díky jeho užitečným funkcím, ale 
také pro jeho přehlednost. Máme pou-
ze pozitivní ohlasy,“ tvrdí Václav hodan 
a dodává, že zákazníci nejčastěji sledují 
informace o technických údržbách 
a náklady na ně vynaložené. 

Lucie Svašková

STILL neXXt fleet je nejinovativnější a nejmocnější webová platforma, která optimalizuje Vaši flotilu manipulační 
techniky. Systém Vám poskytne všechna relevantní data o Vaší flotile, a to v přehledné vizualizaci. Rychlé analýzy 
a opatření pro optimalizaci, on-line dostupnost pro všechna koncová zařízení a bezpečné uchování dat, to vše a mnoho 
dalšího skýtá STILL neXXt fleet.

STILL neXXt fleet. Optimalizace.

STILL neXXt fleet.
The fleet optimizer.
STILL neXXt fleet is the most innovative and most powerful web portal to optimize fleets of 

industrial trucks. The system provides you with all the relevant data about your fleet, prepares it 

clearly and enables you to run precise reports to optimize fleet management. 

www.still-nexxt-fleet.com

Zjistěte více na: +420 602 376 842
www.still.cz

Still_inz_225x157,5_nexxt_0619.indd   1 03.06.19   9:27
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Země v jihovýchodní asii zažívají silný 
hospodářský a populační růst, což 
s sebou přináší i vyšší energetickou 

náročnost, narůstající nyní každoročně o 10 %, 
a také problémy s efektivním využíváním 
půdy. Fraunhoferův institut pro solární ener-
getické systémy isE a jeho partneři chtějí 
pomocí projektu „shriMPs“ (solar-aqua-
culture habitats as resource-Efficient and 
integrated Multilayer Production systems), 
kombinujícím akvakulturu s fotovoltaickou 
výrobou elektřiny, ukázat možnosti tzv. 
duálního využití půdy. Pilotní závody se 
instalují a testují podél horní pánve a v deltě 
řeky Mekong.

Fraunhofer isE již loni provedl studii před-
běžné proveditelnosti možné kombinace 
chovu krevet s fotovoltaikou ve vietnamské 
deltě Mekongu a nyní testuje technickou 
a komerční proveditelnost dvojího využití 
půdy pro výrobu solární energie a komerční 
akvakulturu na krevetové farmě, kterou 
provozuje firma Viet Uc seafood.

stále více akvakulturních zařízení 
v jihovýchodní asii je pokryto uzavřenými 
skleníky, aby se zabránilo zavlečení nemocí 
ptáky nebo jinými vodními zvířaty. Tyto 
baldachýny by mohly být využity k integraci 
solárních modulů. díky uzavřenému pro-
středí a systému biofloku, kde jsou krevety 
krmeny mikroorganismy v uzavřené smyč-
ce, je sníženo používání antibiotik na mini-
mum. solární moduly integrované do krytu 
zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců 
v zařízení tím, že poskytují stín, nabízejí 

i ochranu před dravci a udržují nižší teplotu 
vody, což podporuje růst krevet. Podle 
počátečních analýz by pilotní závod s 1MW 
výkonem v Bac Lieu měl každoročně snížit 
emise cO2 asi o 15 tis. tun a snížit spotřebu 
vody o 75 % ve srovnání se spotřebou při 
konvenčním chovu garnátů.

další zařízení s kapacitou 400 kW se 
instaluje na farmě ve sladkovodním povodí, 
kde se chová pangasius. solární moduly 
mají být umístěny nad hladinou vody, což 

sníží spotřebu vody 
odpařením a chrání 
ryby před dravý-
mi ptáky. Veškerou 
vyrobenou energii 
bude využívat samotná 
farma, protože výrobní 
jednotka je hybridní 
systém navržený pro 
provoz mimo síť. Tím 
se výrazně sníží potře-
ba nafty obvykle použí-
vané k napájení farmy. 
„U aqua-PV přepo-

kládáme, že integrací fotovoltaiky může 
být míra využití území téměř dvojnásobná 
ve srovnání s pozemním fotovoltaickým 
systémem,“ uvedl Maximilian Trommsdorff 
z Fraunhofer isE. 

Tříletý projekt začne se simulacemi zabý-
vajícími se malými systémy, než budou po-
staveny dvě větší elektrárny. dalším krokem 
bude opět zmenšení systému a vývoj řešení 
pro malé a střední podniky akvakultury, 
které umožní zpřístupnit potřebnou techno-
logii a její investiční náročnost průměrnému 
venkovskému obyvateli.

Obdobné řešení použila již dříve firma 
aBB na rybí farmě potravinářské spo-
lečnosti Viviers v jihozápadní Francii. FV 
elektrárna nad chovnými nádržemi pro-
dukuje energii, kterou společnost vlastnící 
elektrárnu prodává provozovateli distribuční 
soustavy a zároveň poskytuje rybám ochra-
nu před ptačími predátory. 
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eneRgie A eneRgeTiKA

PRojeKT „ShRiMPS“ KoMBinuje  
AKVAKuLTuRu A FoToVoLTAiKu
Vědci z Fraunhoferova institutu zkoumají ve Vietnamu výrobu  
ekologické energie kombinovanou s chovem ryb a krevet.

Náčrt plánovaného 
fotovoltaického skleníku pro 
chov garnátů v Bac Lieu.

Budoucí fotovoltaická 
elektrárna na pangasiové 
farmě včetně soběstačného 
zásobování energií.
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Dvoustranu připravil: Petr Sedlický

solární moduly 
umístěné nad hladinou 
vody sníží spotřebu 
vody odpařením 
a chrání ryby před 
dravými ptáky.
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Tříletý projekt s rozpočtem téměř  
62 mil. kč je z 83 % hrazen Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj 

z programu interreg, a bude probíhat až 
do 31. března 2022. V plánu je celkem  
29 výstupů.

do projektu je zapojeno německo, čr, 
Polsko, rakousko, itálie, Maďarsko a slo-
vinsko, jejichž veřejní dopravci, městské 
úřady, univerzity a konzultanti udržitelné 
mobility posílí roli obnovitelných zdrojů 
energie ve veřejné dopravě. dvanáct part-
nerů, včetně sedmi podniků veřejné dopra-
vy, se tak bude během příštích tří let snažit 
přispět k realizaci cílů uvedených v tzv. Bílé 
knize EU, jako je snížení emisí z dopravy do 
roku 2050 o 60 % a redukce využití kon-

venčně poháněných vozidel v Mhd do roku 
2030 na polovinu.

k aktivitám v rámci projektu patří i tes-
tování nových lehkých fotovoltaických 
materiálů pro napájení osvětlení, výtahů 
i eskalátorů ve stanicích, a využití infrastruk-
tury veřejné dopravy k nabíjení elektrických 
vozidel – dobíjecí stanice či posilovací 
bateriové stanice pro Mhd, které připravuje 
např. plzeňský dopravní podnik k vyrovnání 
špičkového zatížení v trolejové síti. Výsledky 
a zkušenosti si regiony předají. samosprá-
vě, organizátorům a provozovatelům veřej-
né dopravy má projekt pomoci s přípravou 
plánovacích a finančních strategií, akčních 
plánů a opatření pro provozování nízkouhlí-
kové infrastruktury. 

dáLKoVý eLeKTRicKý douBLedecKeR 
Nový elektrický dvoupodlažní autobus,  
tzv. doubledecker, je vůbec prvním zařízením tohoto 
druhu z dílny společnosti Hyundai. 

eneRgeTicKy úSPoRná  
Veřejná doPRAVA
Sedm evropských zemí zahájilo projekt  
mezinárodní spolupráce EfficienCE, který má snížit, 
díky většímu využívání veřejné dopravy,  
emise CO2, a tím i uhlíkovou stopu v regionu.
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uLTRAKAPAciToR BRání 
VýPAdKůM eLeKTřiny  
V mladoboleslavské automobilce 
chrání před riziky energetických 
výpadků z distribuční sítě 
nekonvenční řešení – unikátní 
ultrakapacitor. 

společnost Ško-Energo uvedla ne-
dávno ve Škodě auto spolu s experty 
z firmy Local Energies (člen holdingu 
E.On) do provozu unikátní řešení UGs 
na bázi ultrakapacitoru firmy Freq-
con. Toto řešení má zamezit výpadku 
robotických linek a eliminovat poklesy 
napětí přicházející z nadřazené sítě 
Vn 110 kV. Jde o vůbec první projekt 
tohoto typu v česku.

zařízení instalované v hlavním závo-
dě automobilky v Mladé Boleslavi je 
v podstatě zvětšenou obdobou zálo-
hovacích zdrojů, jaké známe z počíta-
čové techniky. Plní stejnou funkci jako 
systémy pro nepřerušované napájení, 
tzv. UPs. Ultrakapacitory (nebo tzv. 
superkondenzátory) jsou výjimečné 
tím, že je možné je nabíjet extrémně 
rychle – i v řádu pouhých sekund – 
mají i vysokou odolnost a lze je bez 
problémů nabíjet a vybíjet i častěji než 
klasické bateriové systémy. 

Ultrakapacitor moderní konstrukce 
použitý v mladoboleslavské automo-
bilce zálohuje vybraná elektronická 
zařízení v lakovně a dokáže vyrovnat 
i větší poklesy napětí trvající až  
1 sekundu. zařízení dokáže odha-
lit pokles napětí již během 10 ms, 
během dalších 10 ms se odpojí od 
napájecí sítě a ultrakapacitor zajistí 
dodávku proudu po dobu krátkodo-
bého poklesu napětí. Poté se zařízení 
opět automaticky připojí a ultraka-
pacitor se dobije, aby byl opět plně 
připraven k aktivaci.

„na řešení jsme spolupracovali 
s experty společnosti E.On. dosavadní 
výsledky v reálném provozu potvrdily 
100% účinnost a spolehlivost. Toto 
řešení je schopno dodat potřebnou 
energii v případě poklesu napětí 
a udržet hladinu napětí na nominální 
hodnotě,“ uvedl prokurista Ško-Energo 
Milan Poddaný. 

Doubledecker nabízí přepravní kapaci-
tu až 70 cestujících (11 sedadel dole 
a 59 míst v horním patře), tj. 1,5krát 

tolik cestujících ve srovnání s běžnými auto-
busy. Velká vysoce účinná vodou chlazená 
384kWh baterie, která pohání elektromotor 
s výkonem 321 k, umožňuje dojezd až  
300 km. Plné dobití zvládne za 72 minut. 
autobus je vybaven nezávislým třínápra-

vovým odpružením a směrovými zadními 
koly, aby se zlepšila ovladatelnost, a řadou 
různých funkcí zvyšujících komfort pro 
cestující i asistenčními systémy pro řidiče. 
k nim patří např. dynamická kontrola vozi-
dla (Vehicle dynamic control – Vdc), která 
pomáhá identifikovat směr jízdy zamýšlený 
řidičem a udržuje vozidlo pod kontrolou, 
Fca (Forward Fision avoidance assist) 
pomáhá při detekci vozidla pomocí přední 
kamery či Lane keeping assist (Lka), 

který rozpoznává značky pruhu 
a zabraňuje neúmyslnému 
opuštění jízdního pruhu. 
díky implementaci dvou 
invalidních vozíků s pevným 
prostorem, automatické 
výsuvné rampy pro vozíč-
káře a sníženou podlahu 
pro usnadnění přístupu pro 
osoby se sníženou pohyb-
livostí a nízkopodlažnímu 
designu zajišťuje zvýšenou 
dostupnost pro zdravotně 
postižené a cestující s ome-
zenou pohyblivostí. 



Slavný počítač AGC, který před půlstoletím 
pomohl dostat člověka na Měsíc.

Nový superpočítač NASA je i extrémně  
„eco friendly“.

Pohled zvenku ukazuje vysoce efektivní  
chladicí technologii.

Výzkumné centrum 
nasa ames ve 
silicon Valley v ka-

lifornii zahájilo 22. srpna 
provoz nového moderního 
modulárního superpo-
čítačového systému, 
který pro něj vybudovala 
společnost hewlett Pac-
kard Enterprise. systém 
s názvem aitken postave-
ný na platformě sGi 8600 
využívá procesory intel Xeon scalable 
2. generace se síťovou infrastrukturou 
Mellanox infiBand. Výpočetním maximem 
3,69 PFLOPs (což představuje aktuálně 

55. místo v žebříčku TOP500.org) nepatří 
mezi nejvýkonnější, ale unikátní je svým 
inovativním modulárním přístupem a také 
určením. Bude se používat výhradně pro 

misi na Měsíc. nasa ho využije k simula-
cím vstupu, sestupu i samotného přistání 
modulu na Měsíc v rámci programu arte-
mis, který by měl dopravit lidi na povrch 
Měsíce v roce 2024.

aitken je umístěn v prvním modulu  
zařízení, s potenciálem rozšíření až na  
16 modulů pro výpočetní techniku a uklá-
dání dat. Vědcům umožní rychleji spouštět 
tisíce komplexních simulací. nový super-
počítač tvoří komplex 1150 nodů s celkem 
221 TB operační paměti, přičemž každý 
z nich obsahuje dva 20jádrové procesory, 
což dává komplex 46 080 jader. 

superpočítač je pozoruhodný i několika 
dalšími aspekty. nepoužívá žádné další 
akcelerátory jako výpočetní grafické karty 
apod. Jeho veškerý výkon závisí čistě na 
procesorech. k udržení stabilních teplot 
je použita unikátní chladicí technologie 
využívající mírné počasí v oblasti san 
Francisco Bay area, která je založená na 
kombinaci venkovního vzduchu, ventilá-
torů a cirkulační vody odvádějící teplo ge-
nerované procesory. navazuje na úspěch 
prototypu, který byl postaven v roce 2016, 
a který již využívá superpočítač Electra 
společnosti nasa. Loni modulární systém 
ušetřil přibližně 2 mil. kWh energie a přes 
3 mil. galonů vody ve srovnání s tím, co by 
vyžadovalo pro chlazení použití konvenční 
hardwarové instalace. 
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poČítaČE a komunikacE

„MěSíční“ PočíTAče VčeRA A dneS
NASA spouští po 50 letech od přistání člověka  
na Měsíci nový superpočítač, který má tuto fenomenální misi  
za pět let pomoci zopakovat.
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Dvoustranu připravil: Kamil Pittner

PočíTAč z APoLLA VS. jeho náSTuPci
slavný počítač aGc (apollo Guidan-
ce computer), který před půlstoletím 
„dostal člověka na Měsíc“, se pokusilo 
u příležitosti 50. výročí lunární mise 
několik počítačových nadšenců uvést 
do provozuschopného stavu. a pro 
reálné porovnání výkonnosti s moder-
ními systémy jej s pomocí upraveného 
softwaru použít pro těžbu bitcoinů. 
situaci zkomplikoval algoritmus aGc 
využívající 15bitovou architekturu ze 
60. let. algoritmus sha-256 používaný 

při těžbě bitcoinů vyžaduje 32bitové 
operace. navíc sGc neměl zabudo-
vané některé operace, které tak bylo 
nutné doprogramovat do speciálních 
podrutin, což opět výpočty zpomalilo. 
nicméně těžbu bitcoinů se ve finále 
podařilo na aGc rozběhnout, i když ve 
srovnání s dedikovanými systémy na 
těžby kryptoměn asi bilionkrát pomaleji, 
a jak konstatovali autoři experimentu: 
„i těžba na obyčejném laptopu by byla 
stomilionkrát rychlejší.“ 
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Jako největší čip, který byl kdy 
postaven, má cerebras WsE 
(Were scale Engine) řadu  

superlativů. Jde o systém křemíko-
vých destiček o celkové velikosti  
46 225 mm2, což představuje zhruba 
75 % listu papíru, ale i 56krát větší 
formát, než má největší grafický 
procesor (GPU). V tomto prostoru je 
koncentrováno 1,2 bilionu tranzis-
torů, 400 tis. procesorových jader 
a také monstrózní paměťová kapa-
cita 18 GB sraM na čipu s šířkou 
pásma 9 petabajtů za sekundu. 

Logicky se naskýtá otázka, k čemu je 
vlastně takováto věc potřeba? Výrobce 
obřího čipu to zdůvodňuje potřebou vyvo-
lanou nástupem systémů ai, které vyžadují 
značné systémové prostředky a technologie 
umožňující rychlé a hluboké učení, což klade 
vysoké nároky na parametry hardwarových 
komponent. cílem je nabídnout levnější 
tréninkové výpočetní prostředky s větší kapa-
citou. To vyžaduje více křemíkové oblasti pro 
procesorová jádra a k nim co nejblíže umís-
těnou paměť, a také připojení s velkou šířkou 

pásma a nízkou latencí. Toho je 
možné dosáhnout pouze tehdy, 
když data nikdy nemusí opustit 
krátké a husté propojení na čipu. 
Takže řešením je jeden velký čip.

Jádra WsE se specializují na ai, ale 
stále jsou natolik programovatelná, že 
nejsou zamčena pouze pro určitý úkol. 
Tyto procesní jednotky se označují jako 
sparse Linear algebra (sLa) jádra a spe-
cializují se na tenzorové operace, klíčové 
pro práci s umělou inteligencí. zahrnují 
ale i funkci, která redukuje pracovní 

zatížení, zejména u sítí pro hluboké učení, 
kde je 50 až 98 % všech dat v sadě cha-
rakterizováno hodnotou nula a nenulová 
data jsou proto méně frekventovaná. 
Jádra sLa mají zabudované prvky, které 
nic nenásobí nulou a spouštějí výpočetní 
akce založené na datech, takže když 
v datech narazí na nulu, neztrácí čas.

Výrobce musel obejít některé klíčové vý-
robní limity. čipové nástroje byly proto 
navrženy tak, aby své vzory definující 
prvky promítaly na relativně malý 
prostor. Ve spolupráci s renomovaným 
výrobcem čipů TsMc vypracovala 
firma metodu pro spojení v prostoru 
mezi čipy (tzv. čárkované linie), který 
je obvykle ponechán prázdný, protože 
čipy jsou řezány podél těchto linií. 
Bylo také nutno vymyslet způsob, jak 
dodávat čipům 15 kW energie a uchla-
dit systém nebo vytvořit konektory 

schopné přizpůsobit se roztahování 
čipu kvůli zahřívání. 

cerberas není jedinou firmou, 
která vyvíjí takováto řešení. např. 

tým z University of california a Uni-
versity of illinois Urbana-champaign 

pracují na podobném systému, který 
by používal holé už vyrobené a otestova-
né procesory, a připojil je na již vzorovaný 
křemíkový wafer s potřebnou hustou sítí 
propojení. Tento koncept, nazývaný křemí-
ková propojovací tkanina, umožňuje osazení 
klíčových prvků co nejblíže, 100 µm od sebe, 
což umožňuje komunikaci, která se blíží 
charakteristikám jediného čipu. 

nejVěTŠí čiP PRo uMěLou inTeLigenci
Na sympoziu iEEE Hot Chips na Stanfordské 
univerzitě představila firma Cerebras největší dosud 
vytvořený čip WSE, který má zkrátit výcvik Ai  
z měsíců na minuty. 
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T-Mobile pro sigfox poskytuje 
svoji infrastrukturu pro umístění 
základnových stanic, které zajišťují 

datový přenos mezi koncovým uživate-
lem a centrálním spojovacím systémem. 
sigfox má nyní v čr 320 aktivních 
vysílačů, jeho síť pro bezdrátovou komu-
nikaci zařízení mezi sebou pokrývá 96 % 
české populace. 

ioT síť společnosti sigfox nyní pokrývá 
větší polovinu Evropy, části Usa a Latin-
ské ameriky. Umožňuje datové přenosy 
v pásmu 868 Mhz. Její programátorské 
rozhraní umožňuje nad daty postavit 
aplikace, či je integrovat do podnikových 
systémů v řádu hodin. chytrá zařízení 
napojená na sigfox nepotřebují díky 
optimalizaci spotřeby energie ke svému 
provozu elektřinu, ale vystačí s baterií, jejíž 
životnost je 5–15 let.

síť pro bezdrátovou komunikaci využívají 
firmy, města a další orgány státní správy, 
běží na ní stovky aplikací, jako jsou třeba 
automatické odečty vody, elektřiny, plynu, 
parkovací senzory, chytrá města, zabezpe-
čovací zařízení, sledování teplot při transpor-
tu a skladování, měření srážek a průtoků na 
záplavových tocích či zařízení v rámci péče 
o seniory.

Tato síť ovšem není jediná, která je u nás 
k dispozici. konkurenční ioT sítě provozují 
v čr i Vodafone a české radiokomunikace. 
Vodafone dokončil celonárodní pokrytí svou 
sítí nB-ioT (narrow Band internet of Things) 
už na konci roku 2017, kdy byla také uve-
dena do komerčního provozu. Její venkovní 
signál pokrývá téměř 100 % plochy čr 
a firma slibuje dosah i na těžko přístupná 
místa, přes několik zdí, do podzemí nebo 
pod vodu. do konce roku 2019 bude 

technologie 5G úzkopásmového internetu 
věcí nB-ioT dostupná na dvojnásobném 
množství evropských základových stanic 
Vodafonu.

české radiokomunikace (cra) vyu-
žívají pro ioT síť postavenou na techno-
logii LoraWan (otevřený standard pro 
bezdrátový přenos dat, v podstatě WiFi 
pro ioT). Jejich síť by letos měla překo-
nat svůj dosavadní handicap: nefunguje 
v mezinárodním roamingu, což uživatelům 
komplikuje nasazení ioT v rámci více zemí. 
společnost syniverse připravuje neutrální 
roamingovou platformu a její nová verze 
zvládá plný roaming včetně geolokace, 
což by po integraci do již fungujících kon-
cových zařízeních mělo umožnit komuni-
kaci v rámci více než stovky komerčních 
sítí LoraWan, které Lora alliance provo-
zuje v 55 zemích. 

čeSKo PoKRyLA dALŠí ioT Síť
Francouzská technologická firma Sigfox ve spolupráci se společností T-Mobile 
dokončila v ČR po dvou letech výstavbu sítě pro internet věcí. 

Firma Cerebras 
vytvořila  

obří čip velký  
21,5 × 21,5 cm.
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SouBoj SVěToVých MegALeTiŠť
Žebříčku největších světových letišť zatím dominuje americká Atlanta, 
kde odbavovacími gaty tamního Jackson-Hartfield international Airport 
projde ročně na 100 milionů cestujících. To by se brzy mělo změnit.

Čína plánuje už od příštího roku odba-
vovat ročně na 720 mil. cestujících 
ročně. současné největší čínské  

mezinárodní letiště v Pekingu (které je nyní 
druhým nejfrekventovanějším leteckým  
přístavem světa), odbaví ročně přibližně  
95 mil. pasažérů, což je ale už na hranici jeho 
kapacitních možností. značnou část letecké-
ho provozu má proto převzít nově budované 
mezinárodní letiště v pekingské čtvrti Ta-sing 
(daixing). Po svém dokončení by mohlo od 
roku 2025 na svých devíti ranvejích, díky nimž 
se má značně zlepšit manévrovací možnosti 
ve vzdušném prostoru, být schopno přijímat  
620 000 letadel ročně, což znamená kolem  
72 mil. cestujících; jejich počet by se měl zvýšit 
na více než 100 mil. Tím by se nové čínské 
megaletiště, budované podle projektu, jehož 
autorkou je slavná britská architektka iráckého 
původu zaha hadid, stalo největším na světě.

Letiště dislokované zhruba 50 km od cent-
ra Pekingu, který je nechvalně proslulý svými 
dopravními zácpami, by měla s městem 
spojovat vysokorychlostní železnice a několik 
linek městské hromadné dopravy.

Projekty pro čtvrt milionu pasažérů
ale ani předpokládaný světový primát nemusí 
číně zůstat navždy. na rozsáhlých megapro-
jektech výstavby či rozšíření svých letišt-
ních komplexů pracuje i řada dalších zemí. 
například Mexiko připravuje expanzi svého 
aereopuerto de Mexico city. Jde o projekt 
architektonického studia Foster + Partners, 

50 l 09-2019

Turecký nový letištní 
přístav by se mohl 
zařadit mezi první 
trojku největších 
světových letišť. 

Nové čínské megaletiště 
je budováno podle projektu 
slavné britské architektky 
iráckého původu Zaha 
Hadid.

Řídicí věž istanbulského 
letištního uzlu připomíná 
turecký národní  
symbol – tulipán. 
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které v konglomerátu s nacO (netherlands 
airport consultants) vyhrálo tendr. Počítá se 
s rozšířením o dalších šest ranvejí a termi-
nálem o rozloze 560 tis. m2 na plánovanou 
kapacitu odbavení až 260 mil. lidí ročně  
(tj. dvojnásobek té současné), které by mělo 
být dosaženo po dokončení plánovaném 
v roce 2062. 

Ještě dříve to však chce stihnout další rival 
čínských obřích projektů: arabské emiráty, 
známé úsilím o budování unikátních sta-
veb, pokud možno největších svého druhu. 
Výjimkou tak není ani rozšíření mezinárodního 
letiště v dubaji, al Maktoum international, 
probíhající od roku 2017, byť předpokládaná 
finalizace projektu nabrala vůči původnímu 
plánu pětileté zpoždění. První fáze, kdy 
má být letiště schopno odbavovat 130 mil. 
cestujících ročně, by měla dospět do finále 
v dubnu roku 2030. druhá, s předpokláda-
ným dokončením o dvě dekády později, 
v roce 2050, by pak navýšila jeho kapacitu 
na více než 260 mil. pasažérů, což by mu 
zajistilo první místo ve světových statistikách 
z hlediska velikosti a kapacity. Projekt za 
32,67 mld. dolarů počítá kromě 45 km ranvejí 

i s infrastrukturou zahrnující šest železničních 
stanic, a přesunem části provozu do podzemí 
(na pětiproudé silnice).

evropě bude dominovat turecko
V Evropě, kde si první pozice držely lon-
dýnské letiště heathrow (podstupující 
rovněž modernizaci, které má rozšířit jeho 
odbavovací kapacitu ze 75 mil. na 130 mil. 
cestujících ročně), pařížský letištní komplex 
charles de Gaulle (66 mil.), istanbulské letiště 
atatürk (61 mil.), následované Frankfurtem 
(61 mil.) a nizozemským schipholem (58 mil.), 
se situace také mění. Turecko nyní staví další 
z letištních megaprojektů: zcela nové letiště, 
které bylo uvedeno do provozu loni, by mělo 
po dokončení všech etap výstavby, což je 
plánováno na rok 2023, dosáhnout celkové 
odbavovací kapacity až 200 mil. cestujících 
ročně.

Letiště, které je zatím označováno jako 
istanbulské nové letiště či Třetí letiště, má po 
dokončení první etapy výstavby díky šesti 
ranvejím a třem terminálům se 143 nástup- 
ními mosty (jen hlavní terminál představuje 

1,3 mil. m2 zastavěné plochy z celkových  
29 km2 letištního areálu) zajistit do roku 2021 
možnost odbavení až 90 mil. pasažérů ročně 
(denně 3500 příletů a odletů) a zařadit tak 
nový turecký letecký přístav mezi první trojku 
největších světových letišť. délka pásů  
přepravního systému na zavazadla bude 
podle dostupných informací dosahovat  
42 km a parkoviště bude mít kapacitu  

25 000 vozů (příští rok má ale na letiště jezdit 
metro). dosavadní atatürkovo letiště, přesto-
že nedávno prošlo modernizací, už slouží jen 
pro privátní lety.

Jak vidno, můžeme se v následujících 
letech, kromě očekávání nových přelomo-
vých technologií v leteckém průmyslu, 
těšit i na opravdu impozantní letištní 

megaprojekty. Tedy pokud se neujme 
skandinávský vynález švédské ekologické 
aktivistky Grety, která odsuzuje létání, kde 
se nový pojem „flygskam“ („ostuda létat“) 
už stal kainovým znamením moderní doby, 
a používání letecké dopravy společenským 
stigmatem, jaké ve středověku znamenalo 
třeba katovo znamení hanby vypalované 
prostitutkám... V číně či arabském světě 

to však zjevně nehrozí, a Evropa či Usa ať 
si dělají, chtějí. Vždyť překonat oceán se 
dá i na lodi, a přes saharu, jihoamerické 
pouště a pampy či amazonský prales si už 
také určitě nějaký vhodný a ekologičtější 
způsob najdou. 

Josef Vališka

Mexiko připravuje expanzi 
svého Aereopuerto de Mexico 
City na dvojnásobnou kapacitu 
odbavení, až 260 mil. lidí ročně.

Po dokončení by turecké 
megaletiště mohlo dosáhnout 
na celkovou odbavovací roční 
kapacitu 200 mil. cestujících.

Po rozšíření letiště  
v Dubaji, Al Maktoum 
International, v roce 2050  
by se navýšila jeho odbavovací 
roční kapacita na více než  
260 mil. pasažérů.
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službou v garážích po 
celém světě. náš pro-
jekt vytyčuje cestu pro 
budoucí sériovou výro-
bu automatizovaného 
parkování v parkova-
cích domech,“ říká 
Michael hafner z firmy 
daimler.

Priorita: bezpečnost
Protože zatím 
neexistuje oficiální 
schvalovací proces 
pro automatizované 

funkce řízení, které nevyžadují řidiče, dohlíže-
ly na projekt místní úřady (regionální správní 
úřad ve stuttgartu a Ministerstvo dopravy 
Bádenska-Württemberska) s odborníky z ně-
mecké certifikační autority TÜV rheinland. 
cílem bylo posoudit provozní bezpečnost 
automobilové a parkovací technologie v ga-
rážích. Výsledkem je komplexní bezpečnostní 
koncepce s příslušnými testovacími a schva-
lovacími kritérii, která mohou být uplatněna 
i mimo zmíněný pilotní projekt. 

Vývojáři v konceptu definovali, jakým 
způsobem vůz bez řidiče detekuje chodce 
a další vozidla na jeho cestě a spolehlivost 
zastavení v případě, že narazí na překážku. 
rovněž nastavili bezpečnou komunikaci mezi 
všemi součástmi systému a kroky k zajištění 
spolehlivé aktivace parkovacího manévru. 
zkušenosti z těchto testů se odrážejí i v ne-
dávno vydaném standardu saE 3134. 

Petr Kostolník

52 l 09-2019
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Proces automati-
zovaného parkování 
je založen na souhře 
inteligentní infrastruk-
tury parkovací garáže.

zATíM nAShLe,  
do gARáže Si zAjedu SAMo...
Systém automatizovaného parkování, který bude používán v garážích 
stuttgartského muzea MB, je světově první oficiálně schválená plně 
automatizovaná parkovací funkce SAE, úroveň 4. 

Automatizované parkovací systémy 
vozidel sice nejsou úplnou novinkou, 
ale v tomto případě jde o světovou 

premiéru svého druhu: Bosch a daimler 
získaly úřední souhlas na automatizovaný 
parkovací systém bez řidiče v garážích 
muzea Mercedes-Benz ve stuttgartu, který 
zaparkuje, vyzvedává a vrací vozidlo zcela 
bez lidského zásahu. 

Parkování bez řidiče
Vývoj tohoto parkovacího systému bez řidiče 
začal už v roce 2015, pilotní řešení bylo 
představeno o dva roky později a v testovací 
fázi už loni mohli návštěvníci muzea využít 
automatizovanou parkovací službu v pro-
vozu, ovšem ještě za doprovodu bezpeč-
nostního personálu. nyní už automatizované 
parkování nepotřebuje řidiče. stačí když 
vjedete na začátek garáže, vystoupíte a dáte 
povel přes obrazovku smartphonu. Vůz již 
sám zaparkuje na vyhrazeném prostoru. 
stejným způsobem se auto později vrátí do 
výchozího bodu. Tento proces je založen na 
souhře inteligentní infrastruktury parkovací 
garáže, kde senzory sledují koridor a jeho 
okolí a poskytují informace potřebné pro 
navádění vozidla. Technologie v automobilu 
pak převádí příkazy z infrastruktury na jízdní 
manévry. Pokud je detekována překážka, 
vůz se včas zastaví. Tímto způsobem se 
mohou auta sama pohybovat i po nájezdech 

a výjezdech mezi jednotlivými podlažími 
parkovacího domu. 

systém je přístupný přes aplikaci ve smart-
phonu a nevyžaduje žádný bezpečnostní 
ovladač. To z něj činí první plně automatizo-
vanou parkovací funkci bez řidiče saE,  
úrovně 4, na světě, která by měla být oficiál-
ně schválena pro běžné použití. 

„schválení ze strany orgánů Bádenska-
-Württemberska a povolení vydané regionál-
ním správním úřadem po posouzení ze strany 
TÜV rheinland představuje do budoucna 
precedens pro získání souhlasu s parkovací 

Vozidlo si v garáži 
zajede na parkovací 
stanoviště samo bez 
zásahu člověka,  
a stejně tak se z něj 
umí i vrátit.

Tak zatím nashle...
2
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nová technika vícemateriálového 3D 
nanotisku může otevřít cestu  
k revolučnímu vývoji v optice,  
fotonice i biomedicíně.

zatímco technologie 3d tisku v posled-
ních letech značně pokročily, zůstává 
tisk ve velmi malém měřítku obtížný. Tým 
vědců z University of Maryland (UMd) 
vyvinul novou techniku pro tisk vícemate-
riálových struktur na nanoúrovni. andrew 
Lamont, doktorand bioinženýrství a hlavní 
autor studie představil první výsledky 
výzkumu na mezinárodní konferenci o mi-
kroelektrických strojích (MEMs) v soulu 
a podrobnější informace nyní uvedli 
výzkumníci v časopise Lab on chip. 

nová technika, která umožňuje tisknout 
drobné vícerozměrné struktury na zlomek 
velikosti lidského vlasu, používá zjedno-

který je mnohem rychlejší i přesnější než 
konvenční metody omezené z hlediska 
času, nákladů, práce a rozlišení různých 
materiálů, otevírá dveře pro aplikace 
vyžadující mikrostruktury s více materiály 
či s více funkcemi. nová technologie 
umožňuje snadno vytvářet 3d nano-
struktury s velkým počtem integrova-
ných materiálů s cílenými chemickými, 
biologickými, elektrickými, optickými 
a mechanickými vlastnostmi. To nabízí 
slibnou cestu k průlomům v oblastech, 
jako je farmacie, pokročilá optika, vývoj 
metamateriálů a mikrorobotika,“ uvedl 
ryan sochol, docent strojního inženýrství 
a bioinženýrství na UMd. Jeho laboratoř 
už spolupracuje s Fda (Food and drug 
administration) na využití techniky 3d 
nanotisku k vytváření částí lidského oka 
zahrnující komplexní anatomii s měnicími 
se optickými vlastnostmi. 

monika Dvořáková

KoRMidLo, Kde Si PřejeTe
Léto a tropická sezóna vybízejí k výletu na lodi, a když už, tak nejlépe na  
některém z moderních plavidel, které nekomplikují zážitek z plavby složitým ovládáním 
– a o tom, které se nabízí nyní, se mořským vlkům let minulých ani nesnilo.

Britská firma sunseeker, výrobce 
luxusních jachet (její lodě si zahrály i ve 
filmech s Jamesem Bondem), vybavila 

nedávno představenou novinku s názvem  
76 Yacht elektronickým dálkovým ovládáním 
se systémy joysticků. díky této technologii je 
řízení téměř 24m plavidla snazší a bezpečněj-
ší než šlapadla z půjčovny.

Jachta 76 nezaujme jen svým skutečně 
hédonistickým vybavením zahrnujícím lehát-
ka, koktejlové bary nebo mini plážový klub 
s BBQ a dešťovou sprchou, ale i špičkovými 
technologiemi umožňujícími neméně kom-
fortní ovládání plavidla. Modulární koncepce 
systému aventics Marex Os 3d zahrnuje 
řadu vzájemně kompatibilních komponent, 
které lze kombinovat. Joystickový systém 
umožňuje kapitánům s různými úrovněmi do-
vedností a zkušenostmi snadno manévrovat 
s megajachtou dokonce i v těsných místech, 
dokovat a vyplouvat bez obav z nehody. 

Loď lze ovládat z různých míst na palubě 
díky možnosti nasazení až šesti ovládacích 
joysticků, např. může být bezpečně řízena 
z můstku, z otevřeného prostoru nad hlavním 
můstkem (flybridge) nebo ze zadní horní 
paluby apod. kapitáni si mohou vybrat, který 
joystick chtějí použít podle svých osob-
ních zkušeností a v závislosti na aktuálním 
počasí nebo viditelnosti. Tříosý joystick dává 
možnost intuitivního ovládání bez nutnosti 

koordinovat pohonné prvky samostatně. na 
základě konkrétní situace si může kapitán 
zvolit, zda bude používat 3d režim, který 
ovládá hlavní pohonné jednotky a manév-
rovací příďové a záďové jednotky centrálně, 
nebo joystickem ovládat pouze pohonnou 
jednotku v režimu tahového (resp. náporové-
ho) pohonu.

Řídicí jednotka zpracovává příkazy přijaté 
joystickem a vypočítává vektory potřebné 
pro ovládání hlavního pohonu a manévro-
vací jednotky. V kombinaci s elektronickým 
kompasem tato technologie usnadňuje 
ovládání i pokud plavidlo čelí silným bočním 

větrům nebo proudům, a to díky automatické 
funkci korekce směru (pomocí joysticku lze 
bez námahy provádět boční nebo diagonální 
pohyby na místě).

hardware se skládá pouze z několika 
modulárních jednotek s předkonfigurova-
ným softwarem. systém nevyžaduje žádné 
projektové programování, k přizpůsobení 
řízení jachty aktuálním podmínkám stačí jen 
nastavit několik parametrů specifických pro 
uživatele a podle potřeby doplnit požadované 
funkce pomocí integrovaného PLc. 

Vladimír Kaláb

dušený proces formování známý především 
z laboratoří pro mikrofluidiku. Je založena 
na procesu přímého laserového zápisu 
„in situ“ a umožňuje tisknout vícevrstvé 
struktury přímo uvnitř mikrokanálů naplně-
ných různými kapalnými materiály (vždy pro 
určitý druh materiálu) najednou. Jakmile je 
proces tisku dokončen, je mikrokanálový 
kryt odstraněn, a zůstanou jen světlem 
vytvrzené plně integrované 3d struktury.

„Přístupný způsob, jak využívat mul-
timateriálové systémy pro 3d nanotisk, 

Pro demonstraci 
vytvořili výzkumníci 
metodou 3D 
nanotisku různé 
vícerozměrné objekty, 
včetně 5materiálové 
struktury DNA.

Jachta 76 nabízí dálkové 
elektronické ovládání pohonu, které 
udělá ostříleného námořníka i ze 
suchozemské krysy.

Kormidelní kolo budoucnosti: 
joystick Marex 3D umožňuje intuitivní 
ovládání (přijaté příkazy zpracovává 
počítač).

1
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Společnost Bosch proto přichází 
s produkty, které využívají pasivní 3d 
technologii k vytvoření realistického 

trojrozměrného efektu. Ten ve srovnání 
s běžnými obrazovkami umožňuje rychlejší 
zachycení vizuálních informací. hloubka 
ostrosti displeje znamená, že řidiči mohou 
rychleji zachytit důležité vizuální informace, 
ať už z asistenčního systému nebo upozor-
nění na dopravní zácpu. „Upozornění, která 
vypadají, jako by měla vyskočit z displeje, 
jsou mnohem naléhavější,“ říká steffen 
Berns z Bosch car Multimedia.

navíc je obraz z kamery např. při parko-
vání realističtější, a řidiči tak mohou lépe 
odhadnout, kolik mají místa mezi náraz-
níkem a stěnou garáže. 3d efekt hraje 
rozhodující roli také při navigaci, protože 
prostorová hloubka mapy umožňuje lepší 
orientaci.

54 l 09-2019
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Větší a inteligentnější displeje s hlasovým 
a dotykovým ovládáním vyžadují i větší 
výpočetní výkon, který dnes zajišťuje až 
15 procesorů. Bosch proto místo několika 
řídicích jednotek používá ke koordinaci hMi 
pouze jeden počítač a všechny řídicí funkce 
směřuje na jedinou centrální jednotku. 

z diSPLejů inTeRAKTiVní SySTéMy
Řidiči považují v současnosti digitální displeje za běžnou součást svých vozidel.  
V kokpitech budoucnosti budou hrát ale klíčovou roli v interakci  
mezi vozem a řidičem. 

AuTo TECHNiKA 

V apředchozích vydáních jsme se 
zaměřili na představení a variabilitu 
modelu rifter, v dnešním pokra-

čování testu vypíchneme jízdní vlastnosti 
a ekonomiku provozu.

Pohon riftra zajišťují ekonomické mo-
tory, které už získaly homologaci podle 
nové emisní normy Euro 6. z dieselové 
nabídky jde o 1,5 l agregát o výkonech 
56, 75 a 96 kW, z benzínových o dvanác-
tistovku s výkony 81 a 96 kW. Testo-
vaný model poháněl dieselový agregát 
Bluehdi disponující výkonem 75 kW při 
3500 ot/min. Tento motor je sice úsporný, 
ale na druhou stranu mu chybí výkono-
vá dravost. Při předjíždění do kopce je 
línější, je nutno podřazovat. Jinak má 
kultivovaný chod a zatahuje již od  

a naklání se minimálně. Jízdy jsem absol-
voval převážně v klidném režimu s dodr-
žováním povolených rychlostí. spotřeba 
po třetině testu vykazovala 5,1 l/100 km 
a dlouhodobá spotřeba se ustálila na  
5,5 l, což bylo velmi příjemné zjištění.    

Mohu říci, že jsem si po několikatýden-
ním testování riftra oblíbil. Je pohodlný, 
nabízí komfortní cestování s dobrým 

odhlučněním, promyšlenou variabili-
tu i spoustu úložných míst. Pokud je 
potřeba, uveze i větší náklad, dokonce 
se v něm dá i přenocovat. Líbí se mi jeho 
outdoorový design a hospodárná jízda. 

Petr Kostolník

1700 ot/min. Pětistupňová manuální 
převodovka je relativně přesná. Pěkně 
naladěný podvozek zvládá dobře odfil-
trovat silniční nerovnosti, poskytuje velmi 
stabilní jízdu a výbornou manévrovatel-
nost v užších uličkách. V zatáčkách se 
s ním dá užít i legrace, výtečně drží stopu 

PRAKTicKý PeugeoT RiFTeR (pokračování z minulého čísla)

Krátká i dlouhá verze modelu Rifter,  
které mohou být osazeny pěti nebo sedmi  
sedadly, nabízejí pohodlí na dlouhých tratích  
i při výletech za sportem.



Kamiq se řadí do segmentu městských 
crossoverů, spojuje v sobě přednosti 
vozů sUV s agilitou kompaktních 

modelů. Je představen nedlouho po uve-
dení hatchbacku scala, s kterým také sdílí 
koncernovou platformu MQB a0. Řadí se 
ke koncernovým sourozencům VW T-roc 
a seat arona.

i když neustále roste zájem o vyšší 
modely kategorie sUV, jde převážně o vozy 
kompaktnějších rozměrů, tzv. městských 
crossoverů, přesně jako kamiq. nabízí vyšší 
pozice sedadel, zvětšenou světlou výšku 
a menší rozměry, díky kterým velmi dobře 
zvládá zákoutí městského provozu, jak 
jsme měli možnost vyzkoušet 20. srpna po 
okresních silnicích, vesnických silničkách 
i dálnicích alsaska až do Štrasburku.

kamiq už na první pohled zaujme emo- 
cionálním, přitom hladkým designem,  
jako ostatně všechny modely značky  
Škoda. Při kompaktních rozměrech  
4241 x 1793 x 1553 mm (d x š x v) ale 
překvapí svou vnitřní prostorností a také 
jízdními vlastnostmi. Technicky vychází 
z hatchbacku scala, jen je kratší a vyšší. 
i když jsou postaveny na stejné platformě, 
má kamiq nově vyvinutý podvozek se 
zvětšenou světlou výškou o 39 mm. díky 
novému naladění podvozku se neproje-
vilo naklánění vyšší karoserie při prudším 
projíždění serpentin v kopcovitém terénu 
francouzských vinohradů. Překvapilo mě 
velmi dobré odhlučnění i příjemný, pohodl-
ný a prostorný interiér. zásluhu na tom má 
rozvor dlouhý 2651 mm.  

kamiq disponuje velmi dobrým vybave-
ním s dostatkem asistenčních systémů už 
v nejnižší výbavě. se scalou má podobnou 

palubní desku i nabídku motorů, které po-
hání pouze přední nápravu. Výrobce zatím 
o pohonu všech kol neuvažuje. základní 
motorizaci tvoří litrové benzínové tříválce 
o výkonu 70 a 85 kW, doplňují je čtyřválce 

1,5 l o výkonu 110 kW a dieselové šestná- 
ctistovky s 85 kW. Výrobce avizuje ke konci 
roku ještě doplnění o tříválcové provede-
ní na cnG (1,0 G-Tec, 66 kW), což bude 
poprvé u sUV značky Škoda. kompaktní 
konstrukce benzínového tříválce s klikovou 
skříní z hliníkové slitiny je o 10 kg lehčí ve 
srovnání s motorem 1,2 l, který nahrazuje. 
snížením hmotnosti a dalším úpravám kles-
la i spotřeba paliva a emise cO2. 

Postupně jsme vyzkoušeli všechny 
motorizace i různé převodovky (5-, 6st. 
manuální i 7st. dsG). Výtečný dojem na 
nás udělal litrový tříválec o výkonu 85 kW, 
který dokáže překvapit svou agilitou už od 
1500 otáček. Vykazoval spotřebu 5,2 litru 
na 100 km při slušné dynamice. Volnoběh je 
téměř neslyšitelný, chod slabších i silnějších 
motorizací je velmi kultivovaný. U slabších 
motorizací se musí více podřazovat v kop-
covitém terénu nebo při předjíždění, a tak 
jsou i o něco hlučnější. 

Osobně se mi nejvíc líbila příď nového 
modelu. Je výrazná, ale ne přehnaně, 
a disponuje přeházenou grafikou světel. 
světla pro denní svícení spolu s ukaza-
teli směru jsou nahoře, hlavní světlomety 
s možností technologie full LEd jsou pod 
nimi. zajímavá je členitá záď s krátkým 
převisem.

i když prodej modelu kamiq začal až od 
4. září, už předtím hlásili prodejci značky 
několik stovek objednávek (v době dyna-
mické prezentace jich mělo být na 1600). 
automobilka počítá od příštího roku s pro-
deji přesahujícími 100 tisíc kusů ročně. Při-
tom cena není zrovna nejnižší, což vychází 
z faktu, že automobilka nenabízí úplně nej-

jednodušší a nejlevnější výbavu. V nabídce 
je střední výbava ambiente s nejnižší cenou 
379 900 kč, a pak výbava style s cenou od 
437 900 kč.

za tyto základní ceny ale už je kamiq 
velmi dobře vybaven včetně škály mo-
derních asistenčních systémů, výtečným 
infotainmentem a prvkům simply clever, 
které nesmí chybět v žádném modelu 
značky, a díky wifi hotspotu je vždy online 
připojení. 

Petr Kostolník

TřeTí K...Q do PARTy čeSKých SuV 
Mladoboleslavská automobilka předvedla ve 
francouzském Alsasku nejnovější model rodiny 
SUV. Evropští novináři tak měli možnost jako první 
pocitově ochutnat jízdní komfort nejmenšího modelu 
Kamiq značky Škoda.  
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NOViNKA AuTo

Dominantou interiéru je volně stojící displej 
velikosti od 6,5 až do 9,2”. 

Členitá záď s krátkým převisem je v souladu  
s novým designovým jazykem značky.

Jedním ze Simply Clever nápadů je i uzavírací 
trychtýř nádržky ostřikovačů.
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Tyto modely spojuje stejné pojetí barev, 
materiálů odkazujících na minulost 
a důraz na propracovanou exkluzivní 

personalizaci exteriéru i interiéru.
kulaté výročí připomíná citroën na mnoha 

oslavných setkáních s příznivci převážně 
ve Francii, ale i u nás. do sběratelské edice 
Origins patří městské vozy c1 a c3, kom-
paktní sUV c3 aircross, s tím jsme měli 
možnost oslavovat osobně, dále hatchback 
c4 cactus, c-Elysée a MPV c4/Grand c4 
spaceTourer. Všechny jsou rozpoznatelné 
na první pohled díky specifickému zpra-
cování. V nabídce jsou v několika střídmě 
elegantních odstínech karoserie – bílá, černá, 
šedá, zvolit si lze i dvoubarevnou kombinaci 
s černou střechou. Grafické prvky exteriéru 
jsou vyvedeny v bronzovém odstínu odkazu-
jícím na původní šípové ozubení, a tedy na 
historii značky. Jsou třeba na lepicích fóliích 
na zpětných zrcátkách, na přelepce na víku 
zavazadlového prostoru, na nálepce Origins 
since 1919 umístěné na předních dveřích. 
Mezi další rozlišující prvek patří zatmavená 
skla a okno víka zavazadlového prostoru a litá 
kola Black. Vkusně vyvážený styl interiéru na-
bízí třeba šedě melírované látkové čalounění 
s prošitím Gold a znakem Origins a specifické 
koberečky.

Vozy ze sběratelské edice dostaly moderní 
výbavu zaměřenou na komfort a bezpečnost. 
Testované sUV aircross c3 Origins určené 
k pohodlné jízdě na delších trasách i ve městě, 
rozšiřuje výbavu o automatickou klimatizaci, 
vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, 

automatické stěrače s dešťovým senzorem, 
přední mlhová světla integrovaná v předních 
světlometech. navíc zahrnuje elektricky 
ovládaná okna předních i zadních dveří se 
sekvenčním ovládáním a ochranou proti 
přiskřípnutí, elektricky vyhřívaná, ovládaná 
a sklopná vnější zpětná zrcátka, osvětlení 
nástupního prostoru, paket Bi-color, zadní 
parkovací asistent a loketní opěrku sedadla 
řidiče.

Edice Origins je pro citroën příležitostí, jak 
při oslavě 100. výročí odvážné a inovativní 
značky připomenout největší úspěchy a mil-
níky od roku 1919 až do dnešních dnů. Proto 
rozhodl fotograficky propojit každý model. 
c3 aircross má přinášet milovníkům dobro-

Sportovní nádech vozu zvýrazňují mohutný 
nárazník a střešní spojler.

Vyvážené interiérové uspořádání Origins z pohledu 
řidiče.

Vstup do zavazadlového prostoru usnadňují velké 
výklopné dveře.
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ciTRoën c3  
AiRcRoSS oRiginS z Rodiny  
PRůřezoVé SBěRATeLSKé edice
Pro oslavu svého 100. výročí odhalila značka Citroën 
na začátku letošního roku sběratelskou edici Origins, 
zahrnující šest automobilů současné modelové řady. 

družství nové zážitky díky svému charakteru 
sUV a technologii Grip control, která zajišťuje 
dobrou přilnavost za všech jízdních podmí-
nek, nastavuje novou laťku z hlediska  
komfortu a života na palubě. dobrodružný 
duch vozu je součástí dna značky. celá  
20. léta minulého století pro ni byla typická 
právě touha po dobrodružství. V roce 1922 
byl polopásový citroën B2 ve verzi k1 nazý-
vaný zlatý skarabeus jedním z prvních pěti 
motorizovaných vozidel v historii, které přejely 
3500 km dlouhou trasu přes saharu. andré 
citroën organizací této průkopnické expedi-
ce dokázal celému světu spolehlivost svých 
vozů. a proto jsou při oslavách fotograficky 
spojeny právě tyto dva zmiňované modely.

aircross c3 Origins si lze pořídit pouze 
s tříválcovým motorem 1,2 PureTech, s nej-
novějšími technologiemi pro zajištění nízké 
spotřeby a emisí v kombinaci s 6st. manuální 
převodovkou. Motor nabízí výkon 81 kW, 
nejvyšší rychlost 183 km/h a deklarovaná 
průměrná spotřeba paliva je 4,8 l/100 km.

c3 aircross při své délce 415 cm na mne 
působí mnohem mohutněji. Pochvalu zaslouží 
zavazadlový prostor, jehož objem se podle 
uspořádání pohybuje v rozpětí od 410 do 
1289 litrů.  Musím uznat, že se v autě cestující 
mohou cítit dobře ve městě i v terénu, i když 
mu nejspíš více sedí městský provoz. Je 
v něm dobře ovladatelný, poměrně hbitý 
a vcelku i pohodlný. Při dálkových cestách se 
při předjíždění ve vyšších rychlostech rozhou-
pává ne zrovna snadno a je v těchto situacích 
i hlučnější. k výročí značky bych si místy 
nejspíš představoval kvalitnější materiály, 
 třeba područky ve dveřích docela škrábou, 
a anténa by taky mohla být modernější než 
šroubovací prutová. najeli jsme však při  
celkové spokojenosti 436 km i po stopách 
aktuálně probíhající rallye Bohemia při prů-
měrné spotřebě 6,7 l/100 km.

základní cena citröenu c3 aircross Origins 
je 474 400 kč, úspory mohou přinést akční 
slevy a bonusy. 

Oldřich Šesták

AuTo TEST 
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V ačervnu uspořádal renault testovací 
jízdy s novými motory, tam jsem měl 
poprvé možnost sednout do captura 

s touto novinkou. Byl jsem okouzlen, ten 
agregát mu seděl jak ušitý. Proto jsem se na 
týdenní test opravdu těšil. a stálo to za to. 

captur si získal oblibu díky stylovému 
vzhledu, vyšší pozici sezení, a tím i velmi 
dobrému výhledu z tak relativně malého 
vozu, dlouhého 4122 mm s výškou 1566 mm. 
Řadí se do skupiny tzv. městských crosso-
verů, dnes tolik žádaného segmentu. 

Při předloňském faceliftu získal moder-
nější tvar nárazníků, čelní světlomety s full 
LEd technologií a pěkný tvar denního 
svícení. interiér se téměř nezměnil kromě 
vylepšeného infotainmentu a hodnotněj-
ších materiálů. největší novinka byla 
loňská obměna motorizací. nová čtyřvál-
cová třináctistovka (přesně 1332 cm3)  
je nabízená ve dvou výkonových verzích, 
jako Tce 130 s 96 kW a silnější  
Tce 150 se 110 kW. 

Vnější design je neustále povedený, 
navíc, když si zájemce může vybrat z ne-
přeberného množství barevných kombinací. 
Výbavové stupně začínají nejjednodušší 
verzí advantage, která ale není „nahatá“, 
nabízí např. manuální klimatizaci, tempomat 
s omezovačem, bluetooth nebo elektric-
ky ovládaná okna. Vyšší verze Limited je 
rozšířena o multimediální systém, parkovací 
senzory nebo hliníkové 16” disky, a nej-
vyšší verze intens disponuje automatickou 
klimou, dešťovým senzorem, full LEd svět-

lomety, hands free kartou a 17” disky kol 
z lehkých slitin. 

Po usednutí za volant lze optimální pozici 
nastavit okamžitě. Přední sedadla jsou široká 
a pohodlná, věnec volantu sedí pěkně 

v rukou a čitelnost budíků je skvělá. Všechny 
ovladače jsou rozmístěny intuitivně i v dob-
rém dosahu, vadil mi pouze, jelikož nosím 
brýle na čtení, malý středový displej i jeho 
nižší posazení. Ten bych rád určitě výš. zadní 
lavice je prostorná, spíše ale pro dva dospělé 
a jedno dítě. když jsem si sedl za sebe, měl 
jsem dost místa nad hlavou i před koleny. 
Prostor pro zavazadla nabízí v základní 
konfiguraci objem 377 l. Pod jeho podlahou 
se nachází skrytá část a pod ní ještě rezervní 
kolo, za což dávám pochvalu. Vždy jsem 
raději, když má vozidlo rezervní kolo než jen 
lepicí soupravu.  

Testovací vůz byl ve výbavě intens se 
slabší motorovou jednotkou 96 kW, za což 
jsem byl rád, protože dosahuje maxima toči-
vého momentu 220 nm už při 1500 ot/min, 
kdežto silnější verze nabízí 250 nm, ale až 
při 1700 ot/min. novinka nahradila původní 
motory 1,2 a ve srovnání je o 8 % úspornější 
díky optimalizaci spalování a zvýšené tepel-
né účinnosti, navíc je výkonnější a splňuje 
nové přísnější normy Euro6.

hravý captur s tímto motorem má velmi 
pružné zrychlení, podle výrobce vystar-
tuje z 0 na 100 za 10,2 vteřiny a maxi-
mální rychlost má udávanou hodnotou 
200 km/h. Líbil se mi i zvukový projev při 

prudší akceleraci. rychlejší 
projíždění zatáček si podvo-
zek hezky užívá, přitom jsem 
čekal větší náklony karose-
rie, což mě mile překvapilo. 
díky dobře naladěnému 
podvozku je svezení velmi 
komfortní a tuhost naladění 
podvozku se projevila právě 
v zatáčkách. krásně dokáže 
„spolknout“ i větší nerovnosti 
polní silnice. ale nejlépe mu 
je ve městě, v prostředí, pro 

které byl stvořen. hbitě reaguje na změny 
směru a užší prostory mu nedělají problém. 
Přitom dálniční limity zvládá s příkladnou 
směrovou stabilitou.  

Motor ze společné aliance se oprav-
du povedl. Po týdenním testu mi počítač 
naměřil 7,3 l na 100 km. Je to příjemná 
spotřeba, když uvážím, s jak těžkou nohou 
jsem někdy jezdil. 

Petr Kostolník

RenAuLT cAPTuR  
S ŠiKoVnýM MoToReM
Poprvé představila automobilka model Captur  
v roce 2013 na autosalonu v Ženevě, před dvěma 
lety prošel lehkým faceliftem a loni dostal nové 
srdíčko – motor vyvíjený ve spolupráci s Daimlerem. 
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Netradiční tvar kapličky je pěkně odstíněný  
proti slunci.

A tady je ta povedená třináctistovka... 

Dominantou palubní desky je středový displej, 
který by si zasloužil zvětšení.
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Novinkou Masarykovy univerzity 
v Brně, která provozuje na mrazivém 
kontinentu polární vědeckou stanici 

J. G. Mendela, je zkoušení produktů v ex-
trémních podmínkách hluboko pod bodem 
mrazu pro své komerční partnery. Unikátní 
služba je obdobou, jakou nabízejí některé 
zahraniční subjekty.

tested in antarctica
Logo s vločkou unášenou ledovým větrem 
a nápisem Tested in antarctica je znak cer-
tifikátu pro produkty, které obstojí v tomto 
ledovém prostředí. silný nárazový vítr, který 
s sebou nese množství písku, kamínků 
i solí, rychlé střídání teplot, které mohou 
přejít od +5 do –35 °c, nebo silné UV záření 
jsou jen některé extrémy, jakým jsou tam 

materiály vystaveny. nositelem známky je 
po prvních dvou ročnících testování celkem 
devět různých výrobků, např. obuv a další 
outdoorové vybavení, ale také nanoimpreg-
nace po hydroizolační fólie, která projekt 
vlastně odstartovala. 

česká ochranná známka tohoto znění 
byla zaregistrována v roce 2016 a o dva 
roky později k ní přibyla evropská v anglic-
kém znění, o kterou projevila zájem firma 
Fatra napajedla. Pro firmu byla důležitá 

kvůli exportu hydroizolačních fólií do skan-
dinávských zemí, jako potvrzení odolnosti 
vůči nepříznivému klimatu. zájem o využití 
ochranné známky v zahraničí byl pak pod-
nětem MU k rozšíření ochrany i do dalších 
zemí. Ochranná známka Tested in antarcti-
ca, která platí od loňského roku v EU, je 
od letoška rozšířena i do ruska, Usa a na 
Ukrajinu.

zkoušky provádějí členové vědeckých 
expedic na různých místech. Testovalo se 

především na české vědecké stanici  
J. G. Mendela na ostrově Jamese rosse, 
ale i na prozatím nepojmenované české sta-
nici na nelsonově ostrově a na výpravách 
chilského a tureckého národního antarktic-
kého programu. Možnost vystavit výrobek 
polárním extrémům přináší firmám cenné 
informace, jak se osvědčil v náročných 
podmínkách, či jak ho lze dále vylepšit. 
Ochranná známka pak slouží především 
jako marketingový nástroj, který ukazuje 
na určité kvality výrobku. „naše centrum 
poskytuje ke známce kompletní servis 
včetně dojednávání podmínek a souvise-
jících právních služeb. základní informace 
lze najít na: www.testovanovantarktide.cz,“ 
uvedla Jana daňková z centra pro transfer 
technologií MU. 

Prověřeno v poušti
Egyptologický ústav Univerzity karlovy 
bude zase udělovat ochrannou známku 
Prověřeno v poušti. centrum pro přenos 
poznatků a technologií Uk tak navazuje  
na antarktický projekt Masarykovy univerzi-
ty, i když testování českých výrobků  
v extrémních podmínkách Egypta bylo  
přitom historicky staršího data: Už od  
60. let minulého století jej využily více než 
dvě desítky českých podniků, převážně 
z oblasti potravinářského průmyslu.  

certifikát podložený ochrannou  
známkou Prověřeno v poušti budou moci  
získat výrobky a technologie, které obstojí  
v náročném prostředí české archeologické 
koncese v egyptském abúsíru a expedic 
v súdánu, kde panují extrémní klimatic-
ké podmínky zase z opačného ranku než 
na mrazivých ledových pláních – ve stínu 
bývá teplota i přes 45 °c, písečné bouře, 
v hloubce 15 až 20 m pod zemí, kam někdy 
zasahují archeologické výkopy, je zase 
100% vlhkost vzduchu a absence přirozené 
ventilace. Prostě ideální příležitost, jak vy-
zkoušet odolnost různých typů výrobků jako 
jsou textilie, oděvy, obuv, ale např. i generá-
tory, fotoaparáty, klimatizační zařízení apod. 
kompletní seznam výrobků, které mohou 
být testovány, je k dispozici na webu  
https://proverenovpousti.cz, který také 
slouží pro komunikaci se zájemci o ochran-
nou známku i s veřejností. 

VyzKouŠeno V… nABízí uniVeRziTy
Firmy si mohou dát otestovat své výrobky v drsných polárních  
nebo saharských podmínkách a ověřit tak jejich schopnosti  
obstát i v extrémním prostředí. 

eKonoMiKA
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Dvoustranu připravil: Petr Sedlický

Polární stanice J. G. Mendela  
funguje jako česká vědecká základna 
v Antarktidě.



zájeM inVeSToRů o eVRoPu KLeSá, čR neVyjíMAje
Počet přímých zahraničních investic v Evropě po šesti letech růstu klesl. Tento 
trend zasáhl i ČR, kde se investiční projekty zahraničních firem snížily o polovinu, 
jak vyplývá z analýzy společnosti EY.
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chyBy V doTAcích STáLy 
čR MiLiARdy
na dotacích eU lze nejen vydělávat, 
jak dokazují četné medializované 
příklady čerpání těchto prostředků, ale 
i prodělat. Smutné je, že potrefenou 
husou je v tomto případě stát.

chyby při čerpání evropských dotací 
z fondů EU stály čr desítky miliard kč  
– ministerstvo financí je od vstupu čes-
ka do EU (5/2004) celkově vyčíslilo na  
38,4 mld. kč. Jak uvedla ministryně 
financí alena schillerová, bylo kvůli 
chybně čerpaným dotacím podáno 
téměř 300 trestních oznámení. čr navíc 
hrozí, že by mohla vracet do unijního 
rozpočtu asi 450 mil. kč dotací, které 
čerpal agrofert. 

Peníze z fondů EU jsou předfinancovány 
ze státního rozpočtu a stát o ně až ná-
sledně žádá Evropskou komisi. Ta ovšem 
v případě finanční opravy (což je odečtení 
nezpůsobilého nebo chybného výdaje od 
žádosti o platbu) proplatí méně peněz, než 

kdyby se k opravě nepřistou-
pilo. Ek v letech 2007–2013 
zkrátila čr v kohezní politice 
dotace o 38 mil. kč a u ze-
mědělské politiky o 1,1 miliardy. 
V tomto období navíc čr čelila tlaku 
ze strany Ek, která v roce 2011 pozastavila 
všem operačním programům platby a pro 
jejich znovuspuštění požadovala výrazné 

zpřísnění kont-
rol a auditů, což 
vedlo k vyšší míře 
finančních oprav. 
Unijní dotace 
začala čr čerpat 
hned v roce 2004 
a v programovém 
období, které skon-
čilo v roce 2006, 
se ministerstvu 
pro místní rozvoj 
podařilo vyčerpat 
celou přidělenou 
částku 62 mld. kč. 
V programovém 
období 2007–2013 

zůstala ale už ze zhruba  
700 mld. kč přidělených dotací 
asi 4 % nevyčerpána. V dalším 

období 2014–2020 (zahájeném 
až v roce 2015, kdy Ek schválila 

jednotlivé programy) může čr získat 
asi 615 mld. kč. Loni Ek proplatila čr na 
dotacích 80,5 mld. kč, letos by to mělo být 
asi 90 miliard. 
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Loni se uskutečnilo celkem 6356 pří-
mých zahraničních investic, což zna-
mená po 6letém období nepřetržitého 

růstu meziroční pokles o 4 %. nicméně 
podle analytiků  EY jde o stále velice dobrý 
loňský výsledek, druhý nejlepší za bezmála 
dvě dekády. svého historického maxima 
dosáhly zahraniční investice do digitálních 
technologií. 

nicméně jen zhruba třetina (37 %) oslo-
vených vrcholových manažerů věří, že se 
atraktivnost Evropy pro zahraniční inves-
tory v příštích třech letech zvýší, zatímco 
v loňském průzkumu na stejnou otázku 
odpověděla kladně polovina dotazovaných. 
realita je taková, že dva největší evropské 
trhy – Velká Británie a německo, na něž 
připadá celkem asi třetina přímých zahra-
ničních investic směřujících do Evropy – loni 
zaznamenaly shodně 13% pokles. V Britá-
nii, kde se loni uskutečnilo 1054 investič-
ních projektů, byl nejvíce zasažen výrobní 
průmysl, v německu, kde na přímých 
zahraničních investicích stojí tamní export 
(s 973 evidovanými projekty), postihl pokles 
investic hlavně automobilový průmysl.

zahraniční investoři vnímali Británii jako 
bránu pro přístup do dalších zemí EU, na-

bízejících navíc řadu výhod, jako je flexibilní 
pracovní trh a stabilní právní řád. Tyto fak-
tory výrazně ovlivnil brexit a nejistota s ním 
spojená ohledně dalšího vývoje, které podle 
Magdaleny souček, partnerky EY v čr, 
přiměly investory, kteří už nechtějí čekat jak 
jednání dopadnou, aby své aktivity zaměřili 
na jiné trhy. Brexit a dění kolem něj naopak 

pomohly Francii, která by mohla vystřídat 
Velkou Británii na pozici evropské jedničky, 
pokud jde o atraktivitu pro investory. ani 
v zemi galského kohouta totiž loni nerostly 
přímé zahraniční investice takovým tempem 
jako v roce 2017. Významným faktorem jsou 
reformy prezidenta Emmanuela Macrona. 

nižší zájem investorů se nevyhnul ani 
české ekonomice. zatímco ještě před 

třemi lety se v česku realizovalo 110 in- 
vestičních projektů zahraničních firem, 
a o rok později dokonce 134, loni se jejich 
počet snížil na 65. k tomu podle analytiků 
z EY výrazně přispěla situace na pracov-
ním trhu a s tím související růst mzdových 
nákladů, kdy zahraniční investoři v čr 
mají dnes problém nalézt volnou a kvalifi-
kovanou pracovní sílu, což je od velkých 
investic odrazuje.

To, že komplikovaná situace na trhu 
práce je příčinou, kvůli níž směřují noví in-
vestoři do jiných zemí, je důvodem poklesu 
investic i podle agentury czechinvest. Ta 
se chce v dalších letech zaměřovat hlavně 
na přivádění high-tech projektů, investic 
s vysokou přidanou hodnotou, čemuž by 
mohla pomoci připravovaná novela zákona 
o investičních pobídkách. Ta by měla 
klást důraz na prokázání přidané hodnoty 
a regionálního přínosu investice, a také 
vznik iniciativy prg.ai, zaměřené na podporu 
špičkové vědy a výzkumu, mj. na rozvoj 
umělé inteligence. V příštích letech tak lze 
očekávat zájem investorů např. v oblasti 
leteckého průmyslu a pokročilých technolo-
gií, jako např. samořiditelných aut či vývoje 
softwaru. 

V česku se v roce 
2016 realizovalo  
110 investičních 
projektů zahraničních 
firem, loni jejich  
počet klesl na 65.

Kvůli chybně 
čerpaným dotacím 

bylo podáno  
na 300 trestních 

oznámení.



Nová právní úprava, vyhlášená dne 
1. července v Úředním věstníku EU 
(pod č. 2019/1119), platí od 21. čer-

vence a je závazná pro celý EhP. 
Využití LEd osvětlení se má použít jako 

inovativní technologie pro snižování emisí 
cO2 z osobních automobilů podle nařízení 
Evropského parlamentu a rady (Es)  

č. 443/2009. Účinné osvětlení LEd je podle 
vydaného rozhodnutí charakterizováno 
jako modul osvětlení vybavený světelnými 
zdroji využívajícími diody vyzařující světlo, 
který má nižší spotřebu energie než klasické 
halogenové osvětlení.

Rozhodnutí na základě žádosti výrobců
Původ rozhodnutí komise je z roku 2018, 
kdy předložili výrobci společnou žádost 
o schválení účinného vnějšího osvětlení vo-
zidel používajících diod vyzařujících světlo 
(„účinné osvětlení LEd“) pro využití jako 
inovativní technologie u vozidel s motory 
s vnitřním spalováním a u hybridních elek-
tromobilů bez externího nabíjení. 

Mezi tyto výrobce patří: Toyota Motor 
Europe, Opel automobile (Psa), Fca italy, 
automobiles citroën, automobiles Peugeot, 
Psa automobiles sa, audi aG, Ford Werke, 
Jaguar Land rover, hyundai Motor Europe 
Technical center, Škoda auto, BMW aG, 

renault sa, honda Motor Europe, Volkswa-
gen aG a Volkswagen aG nutzfahrzeuge. 

Žádost komise posoudila v souladu 
s článkem 12 nařízení (Es) č. 443/2009 
a prováděcím nařízením komise (EU)  
č. 725/2011.

Vlastní účinné osvětlení LEd bylo schvá-
leno již dříve, a to prováděcími rozhod-

nutími komise 2014/128/EU, 
2015/206/EU, 2016/160/EU, 
2016/587/EU a 2016/1721/
EU jako inovativní technolo-
gie pro snižování emisí cO2 
s odkazem na nový evropský 
jízdní cyklus (nEdc), stanove-
ný v nařízení komise (Es)  
č. 692/2008. na základě zkuše-
ností a při zohlednění žádosti 
bylo uspokojivě a přesvědčivě 
prokázáno, že účinné osvětlení 
LEd sestávající z jedné nebo více 
příslušných kombinací účinných 
světel LEd, jakými jsou např. světlomet 
potkávacího světla, světlomet dálkového 
světla, přední obrysová svítilna, přední 
mlhový světlomet, zadní mlhová svítilna, 
přední směrové světlo, zadní směrové 
světlo, osvětlení registrační značky a zpětný 
světlomet, splňuje kritéria způsobilosti uve-
dená v článku 12 nařízení (Es) č. 443/2009 

a prováděcím nařízení (EU) č. 725/2011.
Žadatelé přitom poskytli rovněž zkušební 
metodiku, která přináší opakovatelné, ově-
řitelné i srovnatelné výsledky a prokazuje, 
že zohlední-li se zmíněné částečné důkazy, 
snížení dosahuje alespoň 0,5 g cO2/km. 
kladnému rozhodnutí komise tak nic nebrá-
nilo v cestě. V zájmu zachování kontinuity, 
zejména pokud jde o přechod od používání 
zkušebního postupu nEdc ke zkouškám 
emisí cO2 podle WLTP, je však podle komi-
se vhodné za referenční technologii nadále 
považovat i halogenové osvětlení, jak to 
stanoví prováděcí rozhodnutí 2014/128/EU, 
2015/206/EU, 2016/160/EU, 2016/587/EU 
a 2016/1721/EU.

Povinnosti výrobců
dle rozhodnutí komise 2019/1119 by měli 
výrobci mít možnost požádat schvalovací 
orgán o certifikaci snížení emisí cO2 ply-
noucích z používání účinného osvětlení LEd 
u vozidel s motory s vnitřním spalováním 
a u hybridních elektromobilů bez externího 
nabíjení. Výrobce by za tímto účelem měl 

zajistit, aby byla k žádosti o certifikaci 
připojena zpráva nezávislého ově-

řovacího orgánu, která potvrzuje 
úroveň snížení emisí cO2, jež má 
být certifikována, a splnění všech 
příslušných podmínek. 

aby bylo snazší hojněji zavádět 
účinné osvětlení LEd do nových 
vozidel, měl by mít výrobce 
dle rozhodnutí komise rovněž 
možnost požádat o certifikaci 

snížení emisí cO2, dosaženého 
pomocí několika účinných osvět-
lení LEd, prostřednictvím jedné 
žádosti o certifikaci. Je však vhod-
né zajistit, aby se v případě využití 

této možnosti použil mechanismus 
podporující zavádění pouze takových 

vnějších osvětlení LEd, jež nabízí nejvyšší 
účinnost.

Pro účely stanovení obecného kódu eko-
logické inovace byl určen individuální kód, 
který se použije pro inovativní technologii 
účinného osvětlení LEd u vozidel s motory 
s vnitřním spalováním a u hybridních elek-
tromobilů bez externího nabíjení.
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eK SchVáLiLA VyužiTí Led  
u oSVěTLení VozideL
Na začátku července 2019 vydala Evropská komise prováděcí 
rozhodnutí, kterým schválila vnější osvětlení vozidel využívajícího diod 
vyzařujících světlo (LED) pro použití u vozidel s motory s vnitřním 
spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení. 

LegiSLATiVA A PRáVo
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Budoucnost automobilového 
průmyslu je spojena s robotikou 
a umělou inteligencí. Její součástí 

je i konektivita – možnost propojování 
vozidel mezi sebou a s okolním prostře-
dím. Budoucí infrastruktura by proto měla 
umožnit lepší výkon i flexibilitu.

Evropa se rozhodla, že pro autonomní 
vozidla bude místo wifi sítě využívat síť 
5G, kterou upřednostnilo 21 z 28 evrop-
ských zemí včetně německa, Francie 
a itálie. státy požádaly komisi, aby navr-
hovanou legislativu se standardy na bázi 
wifi přetransformovala na podmínky 5G.

Výhody lákají, ale...
rozhodnutí bude mít vliv i na výrobce, 
kteří musí přizpůsobit své vozy komunika-
ci na sítích 5G. Odborníci upozorňovali, že 
wifi síť (kterou prosazovaly např. automo-
bilky Volkswagen, renault či Toyota) je 
vhodnější k propojování aut v silničním 
provozu mezi sebou (tzv. vozidlo s vo-
zidlem neboli V2V). díky 5G (která má 
podporu firem jako Qualcomm, intel, 
Ford, BMW, Psa a dalších) však bude 
propojení možné s jakýmkoliv objektem 
(vozidlo s čímkoliv, V2X), které by mohlo 
přinést možnost řady informací užitečných 
pro provoz vozu a jeho pohyb. současné 
nastavení v autonomních vozidlech umož-
ňují přenos mezi 1,4 až 19 TB dat mezi 
vozidlem a infrastrukturou za hodinu.

důvodem, proč 5G sítě přitahují 
větší pozornost výrobců techniky, než 

Rozhodnutí Komise
rozhodnutí komise 2019/1119 ve vztahu 
k novému osvětlení vozidel především sta-
noví, že technologie využívaná v účinném 
osvětlení s diodami vyzařujícími světlo (LEd) 
se schvaluje jako inovativní technologie ve 
smyslu článku 12 nařízení (Es) č. 443/2009, 
pokud je tato inovativní technologie použí-
vána pro vnější osvětlení u osobních vozidel 
s motory s vnitřním spalováním a u osob-
ních hybridních elektromobilů bez externího 
nabíjení.

Pro účely tohoto rozhodnutí se účin-
ným osvětlením LEd rozumí technologie 
sestávající z modulu osvětlení vybaveného 
světelnými zdroji využívajícími diody vyza-
řující světlo (LEd) a použitými k vnějšímu 
osvětlení vozidla, který má nižší spotřebu 
energie než klasické halogenové osvětlení.

Výrobce může požádat o certifikaci 
snížení emisí cO2 z jednoho nebo několika 
vnějších účinných osvětlení LEd, jsou-li 
tato osvětlení použita k vnějšímu osvětlení 
vozidel s motory s vnitřním spalováním 
kategorie M1 a hybridních elektromobilů 
bez externího nabíjení kategorie M1. Účinné 
osvětlení LEd zahrnuje jedno z následují-
cích světel LEd nebo jejich kombinaci:
a)  světlomet potkávacího světla (včetně 

adaptivního předního osvětlovacího 
systému);

b)  světlomet dálkového světla;
c)  přední obrysovou svítilnu;
d)  přední mlhový světlomet;
e)  zadní mlhovou svítilnu;
f)  přední směrové světlo;
g)  zadní směrové světlo;
h)  osvětlení poznávací značky;

i)  zpětný světlomet;
j)  rohový světlomet;
k)  statický světlomet k osvětlení zatáčky.

světlo LEd nebo kombinace světel LEd, 
které tvoří účinné osvětlení LEd, musí přitom 
přinášet minimálně snížení emisí cO2 (dle čl. 
9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 
č. 725/2011. Pokud schvalovací orgán zjistí, 
že podmínky stanovené v odstavci 1 splněny 
nejsou, žádost o certifikaci zamítne.

závěr
snížení emisí cO2 zaznamenané pomocí 
uvedeného kódu ekologické inovace se 
může zohlednit při výpočtu průměrných 
specifických emisí výrobce počínaje kalen-
dářním rokem 2021. 

Petr mišúr

jejich 4G a 3G předchůdci je, že rych-
lost a parametry, které nabízejí, jsou ve 
skutečnosti navrženy více pro využití stroji 
než lidskými uživateli. důležitými rysy této 
technologie jsou kromě vysoké rychlosti 
datových přenosů mj. i ultra nízká latence 
a vysoká přesnost určování polohy (na 
méně než 1 m) a také velmi nízká spotře-
ba energie.

Podle světového ekonomického 
fóra by rychlost přenosu dat 
měla při 5G síti vzrůst oproti 4G 
až stonásobně. navíc by měla 
být dostupná na místech, 
která jsou z různých důvodů 
(např. terénní reliéf či překážky) 
pro 3G a 4G vlny problematická. 

Prostřednictvím 5G sítě by tak 
mohli komunikovat dokonce např. 
i horníci či výzkumníci pracující pod zemí, 
nebo na nebezpečnou práci lidí v těchto 
extrémních podmínkách by mohly být 
nasazeny dálkově řízené stroje.

... bude to později a dražší
První 5G sítě v Evropě už byly uvedeny 
do provozu, např. v Londýně nebo ve 
Švýcarsku. Je tu ovšem drobný problém: 

zatímco wifi infrastruktura, o níž se opíral 
koncept Ek, měla být dostupná již nyní, 
budování 5G sítí je pouze na začátku 
a jejich funkčnost a plná operabilita v Unii 
je zatím v nedohlednu.

Podstatnější je však další faktor: Vy-
budování 5G sítí si vyžádá zcela novou 
infrastrukturu. Vlny 4G sítě totiž dosahují na 

vzdálenost až 16 km, zatímco vl-
nová délka používaná v 5G síti 

představuje zhruba 300 m, 
tedy pouze 2 % zmíněné 
hodnoty. z technického 
hlediska to znamená, 
že antény a základnové 
stanice 5G budou muset 

mít mnohem vyšší hustotu, 
aby se eliminovaly případné 

překážky bránící kvalitnímu 
šíření signálu. z pohledu financí to 

znamená fakt, že implementace technolo-
gicky vyspělejší sítě 5G, pro kterou se Unie 
rozhodla, bude nákladná. Evropské institu-
ce odhadují, že soukromý sektor v příštích 
pěti letech zainvestuje do infrastruktury 5G 
na 60 až 100 mld. eur.  

Jan Přikryl

Budou AuTA PoužíVAT 5g MíSTo wiFi?
Drtivá většina členských zemí EU odmítla návrh Evropské komise stavět 
koncept autonomních aut na standardech wifi sítí, chtějí místo nich využívat 
modernější 5G sítě.

Důležitými rysy 5G 
technologie jsou kromě 

vysoké rychlosti datových 
přenosů i ultra nízká latence, 

vysoká přesnost určování 
polohy a nízká spotřeba 

energie.



Fanoušci hvězdných válek dorazí ke spe- 
ciálnímu Galaktickému terminálu v Orlandu, 
kde se odbaví, a pokračují na „odpalovací 
modul“, který je transportuje do vesmíru. 
zde se setkají s lodí halcyon, kterou budou 
„cestovat vesmírem“. iluzi vytváří spousta 
obrazovek a různých animací vyvolávají-
cích dojem skutečného prostoru, skoku do 
hyperprostoru a cesty k halcyonu. když se 
otevřou dveře dokovací stanice se vzdu-
chovým uzávěrem, vstoupí na hlavní palubu 
lodi. Posádka bude složena z „mimozem- 
šťanů“, a součástí zážitku budou nové i sta-
ré postavy příběhů star Wars. na návštěvě 
můstku hvězdného křižníku se dozvědí  
o lodních systémech a jejich ovládání, 
budou moci prozkoumat loď a objevit skryté 
prostory. každé okno nabízí stále se mě-
nící výhledy, jak loď postupuje vesmírem. 

cestující na palubě mohou šermovat se 
světelným mečem proti trenažéru, pomoci 
s pilotováním nebo se bavit celou řadou 
různých způsobů. kolik bude atrakce stát 
a kdy se otevře, ještě není přesně známo. 
spekuluje se o ceně v průměru několika 
tisíc dolarů, což odpovídá cenám na výletní 
lodi disneyovy společnosti. 

kalEidoskop
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PRVní eLeKTRoMoBiL  
S BezPečnoSTníM 
ohodnoceníM 
Plně elektrický vůz audi e-tron 
byl Pojišťovacím institutem pro 
bezpečnost na dálnicích (insurance 
institute for highway Safety – iihS) 
označen jako top Safety Pick+. 

Je to první auto na čistě elektrický 
pohon, které si vysloužilo toto ocenění, 
a porazilo tak předchozí elektromobily, 
jako Tesla model s nebo chevy Bolt. 
agentura zveřejnila několik videozá-
znamů e-Tronu rozbitého ve svém 
testovacím zařízení a uvedla, že vůz 
získal „dobré“ hodnocení v kategoriích 
iihs „crashworthiness“, což je nejvyšší 
možné hodnocení, které organizace 
nabízí. E-tron dostal nejlepší známku 
„good“ ve všech dílčích parametrech, 
od nárazů s malým přesazením na stra-
nu řidiče i spolujezdce přes boční náraz 
až po testy asistenčních systémů nebo 
hodnocení světel. iihs také potvrdil 
dobrou funkci automatického systému 
nouzového brzdění Pre sense Front, 
který testu dokázal vůz zpomalit  
z 20 km/h před nárazem na 1,6 km/h. 

kategorizaci hodnocení Top safety 
Pick+ získal v testech iihs nedávno 
i vodíkový hyundai nexo, který obdob-
né výsledky prokázal již dříve v testech 
Euro ncaP jako vůbec první vodíkové 
auto, které testy prošlo. Potvrdil tak, že 
i vodíková auta jsou bezpečná. 

toyota „ElEktRifikujE“ 
olympiádu
Pro nadcházející OH 2020  
a paralympijské hry v Tokiu plánuje 
Toyota jako oficiální poskytovatel 
vozového parku masivní nasazení 
elektrických a vodíkových vozidel. 

 
Automobilka, pro níž je olympiáda šancí 
představit plejádu svých experimentálních 
strojů a alternativních palivových systémů, 
chce poskytnout 3700 produktů pro mobili-
tu, z nichž 90 % bude „elektrifikováno“ – tzn. 

využívat hybridní bateriový, vodíkový nebo 
plynovo-elektrický pohon. Půjde o dopravní 
prostředky všech typů a velikostí: osobní 
automobily, autobusy, čluny, skútry, mope-
dy...  na 2700 vozidel bude součástí oficiální 
flotily pro podporu dopravy mezi místy Oh. 
V plánu je i nasazení již dříve představených 

konceptů: e-Palette a concept-i, které bu-
dou sloužit různým účelům. Vozidla budou 
autonomní „úrovně 4“, tzn. nebudou vyža-
dovat lidského řidiče, ale budou omezeny na 
konkrétní geografickou oblast. concept-i 
by měl sloužit jako vozidlo pro přepravu 
olympijské pochodně a hlavní vůz v ma-
ratonu – a také jako prezentace platformy 
pro využití umělé inteligence s asistenčním 
robotem „Yui“ ve vysoce automatizované 
jízdě. kromě toho bude připraveno i 300 
elektrických skútrů a nespecifikovaný počet 
„osobních mobilních zařízení se sedačkou 
a invalidní vozík“.  
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hoTeL Se zážiTKy ze STAR wARS
Ve Walt Disney World na Floridě vzniká zážitkový 
hotel Star Wars: Galactic Starcruiser, který nabídne 
možnost stát se na dva dny a dvě noci hrdinou 
vesmírné ságy. 
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Čína vypustila  
chytRého dRaka

Soukromé společnosti se stále více 
prosazují v kosmických misích. 
Nedávno zaznamenala úspěch firma 
China Rocket, jejíž nosná raketa 
Jielong-1 (Smart Dragon-1) 17. srpna 
úspěšně odstartovala z mobilní rampy. 

čtyřstupňová nosná raketa na pevné pali-
vo o délce 19,5 m, průměru 1,2 m a hmot-
nosti 23,1 t vynesla 65kg komunikační 
a navigační satelit Qiansheng-1, první 
z plánované série 24 družic pro pozorová-
ní zemského povrchu. náklad tvořily ještě 
dva menší satelity: Tianqi-2 (apocalyp-
se-2) a Xingshidai-5 (star age-5).

China Rocket byla založena s cílem 
vyvinout levné odpalovací systémy 
s využitím soukromých prostředků bez 
pomoci státního kapitálu. Vytvořila nosné 
rakety řady Dlouhý pochod. Její Smart 
Dragon-1 je výsledkem čínské národní 
strategie propojení civilního a vojenského 
sektoru využívající i zpřístupnění vojen-
ských technologií civilním firmám. Vývoj 
rakety Smart Dragon-1 začal v únoru 
loňského roku a má být schopná vynést 
200 kg nákladu na oběžnou dráhu ve 
výšce 500 km. Výroba jedné rakety za-
bere zhruba půl roku a další má vzlétnout 
ještě letos. Do konce roku 2020 by měly 
následovat ještě čtyři starty. Firma chce 
dosáhnout i ceny kolem 30 tis. dolarů 
za vynesení 1 kg nákladu na oběžnou 
dráhu. 

plavidlo  
vE stylu oRigami
Americký architekt a designér  
Anton Willis vytvořil unikátní koncept 
skládacího plavidla Oru Kayak, které  
dalo základ stejnojmenné firmě. 

Plavidlo je vyrobeno z recyklovatelných 
materiálů (5 mm dvouvrstvého odolného 
polypropylenu) a lze ho během pěti minut 
složit i rozložit podobně jako origami. 
Složený kajak pak váží 12 kg (méně než 
polovinu hmotnosti tradičních kajaků) 

a zabalíte ho do boxu o rozměrech trochu 
větší ploché nákupní tašky, který lze bez 
problémů naložit do auta, ale i transporto-
vat třeba jako tašku přes rameno nebo na 
kole nebo i odbavit do letadla. Přes svou 
zdánlivou křehkost unese loďka určená 

pro plavbu na klidné vodě  
125 kg v nejmenší a 180 kg  
v největší variantě. Široký otevřený 
prostor je vybavený integrovanou 
palubou, přizpůsobitelným opěra-
dlem a opěrkou pro nohy. Umož-
ňuje snadné nastupování i vystupo-
vání a šířka nabízí nejen zvýšenou 

stabilitu, ale i dostatek přepravního 
prostoru pro různé zařízení nebo třeba 
spolucestujícího psa. Aktuálně je v nabíd-
ce pět verzí kajaků v jedno- i dvoumístné 
variantě a také první skládací tandemový 
kajak s názvem Haven. 

nejnověji přistoupila k takovému kroku 
firma Waymo, která zpřístupnila vědcům 
údaje ze senzorů shromážděné flotilou 
jejích autonomních vozidel ze čtyř americ-
kých měst. sada obsahuje obrázky poříze-
né senzory každého vozidla, které zahrnují 
Lidar, fotoaparáty a radary. Pečlivě ozna-

čené záznamy s vozidly, chodci, cyklisty 
a značením představují celkem 12 mil. 3d 
štítků a 1,2 mil. 2d štítků, celkově dataset 
obsahuje 1000 jízdních segmentů, z nichž 
každý zachycuje 20 s nepřetržitého řízení. 
Tyto klipy odpovídají 200 000 snímkům 
při 10 hz na senzor, což vědcům umožní 
vyvinout vlastní modely pro předpovídání 
chování každého, kdo používá silnici.

Jako jeden z prvních velkých operátorů 
autonomních vozů uvolnila sadu svých sen-
zorových dat společnost aptiv, následovaly 
Uber a cruise (divize GM). Waymo nicméně 
tvrdí, že její datový soubor je podrobnější 
a zachycuje jemnější nuance než ty, které 
zveřejnily jiné firmy. Většina předchozích 
byla omezena jen na data z kamer. 

Vědci doSTAnou STřežená dATA
Data shromážděná autonomními vozidly jsou přísně 
střeženým tajemstvím vývojářů těchto systémů,  
ale řada z nich se rozhodla je dát k dispozici  
i výzkumné komunitě. 
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co Se PSALo Před Více 
než PůL SToLeTíM V PoPuLáRníM 
čASoPiSe „SVěT TechniKy“

ReTRo RELAX TRiTon S nejVěTŠíM  
VýTLAKeM
 
V Grotonu, na východě Usa ve státě 
connecticut, byla spuštěna firmou Gene-
ral dynamics, jenž je hlavním stavitelem 
ponorek pro americkou námořní armádu, 
na moře nová ponorka Triton s dvěma 
jadernými reaktory. disponuje největším 
výtlakem z dosud registrovaných ponorek 
– 9500 tun.

PříSTRoj PRo hLuché
na lékařské fakultě sorbonské univerzi-
ty v Paříži začali operovat úplně hluché 
lidi. do ušního ústrojí zašijí miniaturní 
indukční cívku, s jejíž pomocí pacient už 
třetí den po operaci slyší slova mluvená 
do mikrofonu. Miniaturní mikrofon se při-
pevní k ušnímu boltci a spojí se drátkem 
s cívkou uloženou v uchu. Přístroj se na-
pájí nepatrnou baterií, rovněž přiloženou 
k ušnímu boltci.

LíBí Se VáM?
Jde o výrobek rižského autokombinátu. 
Všechny jeho základní části a uzly jsou 
převzaty z automobilu Poběda. Mikrobus 
je určen pro odvoz až devíti osob.

VRTuLníKy nAd oSTRAVou
Uhelný průzkum Okr si objednal dva 
vrtulníky československé výroby hc 3 
k převážení vrtných věcí. Tento způsob 
stavby a demontáž vrtných souprav ušetří 
mnoho pracovních sil i peněz. rovněž 
velkodůl čs. armáda bude mít jeden 
vrtulník nejen pro přepravu konstrukcí, ale 
i osob.

PřiRozený „KoMPAS“
čím lze vysvětlit, že přelétaví ptáci vždy 
naleznou cestu ke svému dřívějšímu 
hnízdu? zvlášť vyvinutá je tato schopnost 
u poštovních holubů.

někteří badatelé, pokoušejíce se 
vysvětlit ptačí schopnost orientovat se 
za letu, hájili stanovisko, že se ptáci řídí 
podle slunce. avšak v době hlavních pře-
letů letí i v noci a stále jedním směrem, 
nikdy se neodchylují stranou. Mají snad 
„magnetický“ cit a řídí se stejně jako ná-
mořníci zemským magnetickým pólem? 

VozidLA Se SeTRVAčníKeM 

nepostradatelnost setrvačníků se obje-
vuje od dětských setrvačníkových autíček 
až po nejpřesnější kosmické přístroje, 
a není to tak dávno, kdy se použilo po-
prvé v historii techniky pohonu setrvač-
níkem u velkých vozidel pro pravidelnou 
dopravu osob i nákladu. 

Švýcarská firma Oerlikon vestavěla po-
kusný setrvačníkový pohon v roce 1948 do 
téměř 100 let starého lokomotivního tend-
ru. Vzniklo tak první setrvačníkové vozidlo 
na světě, které stále ještě slouží pro posun 
vagónů na území továrny (píše se rok 1959, 
pozn. red.). Po úspěšných zkouškách bylo 
přikročeno ke stavbě gyrobusů – autobusů 
se setrvačníkovým pohonem. 

Uvnitř vozidla je pod podlahou umístěn 
ve vodorovné poloze setrvačník o prů-
měru 1,6 m, těžký 1500 kg. Je uložen 
v mohutných ložiskách ve vzduchotěsné 
skříni, odkud je vyčerpán vzduch a místo 
něho je skříň naplněna vodíkem o tlaku 
0,1 at. Plyn je asi 14krát lehčí vzduchu, 
takže ztráty vznikající třením a vířením 
jsou značně sníženy. Pro představu cho-
du setrvačníku nám nejlépe poslouží zjiš-
tění, že v plném provozním chodu 3000 
ot/min se bez zatížení setrvačník zastaví 
za více než 10 hodin. horní část hříde-

le setrvačníku je vytvořena jako kotva 
třífázového elektromotoru. když má být 
gyrobus uveden do provozu, vztyčí řidič 
tři sklopné prutové kontakty na střeše 
vozidla, které se opřou o izolované trubky 
nabíjecího stožáru. současně se vyklopí 
malý boční spínač, uzemňující celé vozi-
dlo z bezpečnostních důvodů. roztočení 
setrvačníku na provozní otáčky trvá asi 
3 minuty. Po sklopení prutových antén 
může vozidlo vyjet. dosavadní motor, 
roztáčející setrvačník, se mění přepnutím 
z místa řidiče na generátor, který vyrábí 
elektrický proud. z něho je pak vedena 
elektrická energie k hnacímu vícestupňo-
vému elektromotoru, umístěnému v zadní 
části vozidla. Jakmile vozidlo brzdí nebo 
jede ze svahu, cyklus se automaticky ob-
rátí a setrvačník je ihned zase „nabíjen“. 

z provozu se ukázalo, že nejlepší 
způsob jízdy je takový, při němž otáčky 
setrvačníku neklesnou pod 2000 ot/min, 
neboť k jejich zvýšení na 3000 ot/min je 
potřeba jen asi půl minuty, což je doba, 
po kterou nastupují cestující ve stanici. 
Provozně nejvýhodnější pokles otáček 
umožní plně obsazenému vozidlu ujet  
2 až 6 km, podle členitosti terénu.

Gyrobusy, jezdící v některých švý-
carských městech, mají řadu před-
ností oproti autobusům, trolejbusům 
i elektrické dráze. hodí se zejména pro 
slabý až střední provoz. Jejich nasa-
zení nevyžaduje nákladné budování 
kolejí a troleje. roztáčení setrvačníku se 
uskutečňuje el. proudem z veřejné sítě, 
takže odpadá stavba transformačních 
stanic a měníren.

Gyrobus v nabíjecí stanici.

Ovládání gyrobusu je stejně jednoduché  
jako u trolejbusu. 

Setrvačník ve vzduchotěsné skříni.       
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na jedné univerzitě v Usa odvezli pět 
holubů daleko od rodného města. Volně 
puštění ptáci se brzy vrátili neomylně 
zpátky. když však každému z nich uvázali 
pod křídlo maličký magnet, pak pouze 
jediný našel cestu zpět, i to s obtížemi.

Jsou případy, kdy ptáci zmateně 
létali kolem rádiových vysílačů, protože 
zřejmě v jejich blízkosti ztratili orientační 
schopnost. na podkladě těchto poznatků 
lze předpokládat, že ptáci v době přeletů 
využívají směrového působení magnetic-
kých silokřivek země.

MLéKo V Sáčcích
Ve Švédsku se nyní prodává mléko v papí-
rových sáčcích, které jsou uvnitř vyplněny 
polyetylénem. Takové balení je proti ostat-
ním praktické, hygienické a hlavně levné.

MATeRiáL PneuMATiK
Výzkumy se zjistilo, že spotřeba pohon-
ných hmot u automobilů je při stejných 
podmínkách jízdy závislá na surovině, 
z níž je vyroben běhoun pneumatiky, tj. 
na druhu použitého kaučuku a sazí. 

Při jízdě s protektory z přírodního kauču-
ku se snižuje spotřeba o 3 až 13 % 
v porovnání s jízdou s pneumatikami ze 
syntetického kaučuku. Vliv protektorů 
z různých druhů kaučuku na spotřebu 
se mění s teplotou ovzduší. Při teplotě 
nižší než 16 °c se protektory z přírodního 
kaučuku obrušují méně než protektory ze 
syntetického kaučuku, které opět vykazují 
vyšší odolnost při teplotách nad 16 °c.

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 08/2019:
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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:
Pavlína Krásová, Benešov

Soňa Jiřetínská, České Budějovice

ivan zemanič, Kutná hora

BALKán 250
 
Je to bulharský motocykl, který se začal 
sériově vyrábět od roku 1958. dvoutakt-
ní jednoválec o obsahu 250 ccm má při 
4800 otáčkách výkon 12 koní a maxi-
mální rychlost 110 km za hodinu. Podle 
pětiletého plánu dosáhne jeho výroba 
20 000 kusů ročně.

KonTRoLA jízdy 
Britská továrna Vauxhall 
Motors na výrobu motoro-
vých vozidel vyvinula tele-
vizní zařízení, jehož užívá 
při zkouškách svých vozů. 
Takové přímé pozorování 
chodu vozidla za jízdy na 
silnici nebylo dosud možné 
a konstruktéři se museli 
spokojit jen s konečným 
výsledkem zkušební jízdy, 
což ovšem nebylo dosta-
čující. Televizní kamera je 
při jízdě zavěšena před 

vozidlem, kdežto ovládací 
zařízení kamery, vysílač i tele-
vizní přijímač jsou umístěny ve 
vozidle. V současné době se 
dělají též pokusy s přenosem 
televizního obrazu z jedoucího 
vozidla do laboratoří závodu.
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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

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 i zařízení. 
kontakt: dagmar Matějková 
tel.: 724 340 444 
dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

26.–28. 3. 2020, Parma, itálie
mecSPe 2020
veletrh se zaměřuje na subdodávky do 
strojírenství, elektroniky a plastikářského 
průmyslu. Je patrná postupná tendence 
odklonu od outsourcingu v asii a návrat 
výroby do evropských destinací s příznivou 
cenou. Jde o ideální příležitost pro navázání 
nových obchodních vztahů. 
kontakt: stefani Myslovich 
tel.: 728 370 065 
stefani.myslovich@czechtrade.cz

31. 3. – 3. 4. 2020, mnichov, německo 
analytica 2020
patří mezi nejvýznamnější veletrhy špičkových 
technologií a techniky. Poskytuje kompletní 
spektrum odvětví laboratorní techniky, 
analytiky a kontroly kvality, měřicí a zkušební 
techniky, biotechnologií, Life science 
a diagnostiky. Žhavé novinky na něm 
prezentují všichni světoví lídři v oboru. Účast 
je podpořená z projektu nOVUMM kET. 
kontakt: dominika Blahútová 
tel.: 224 907 526 
dominika.blahutova@czechtrade.cz 

31. 3. – 3. 4. 2020, Paříž, Francie
global industrie 2020
 největší přehlídka strojírenství v Evropě 
spojuje úzce profilovaný veletrh subdodávek 
Midest s veletrhy finálních strojírenských 
výrobků. společná česká expozice je díky 
cílené zvací kampani hojně navštěvována 
klíčovými decision makery z největších, 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:

   Mezinárodní  
strojírenský veletrh  
Brno 2019

66 l 09-2019

!

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 srpnové vydání jsme vylosovali:
Václav Pospíchal, Praha

cenu do soutěže – Paměťovou kartu 
SanDisk SDXc 128 gB Ultra UhS-i  
s kapacitou 128 gB – věnuje společnost 
sandisk. 
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IBM STORWIZE FAMILY – NOVÉ MODELY 
V5000E, V5100 A V5100F
PRO RYCHLÉ UKLÁDÁNÍ DAT

•  Vyšší výkon
•  Vyšší kapacita
•  Vyšší bezpečnost
•  Úspora nákladů za služby podpory

www.its.cz
ITS akciová společnost
Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3



OBJEVTE VÍCE
VÝROBNÍCH ŘEŠENÍ

www.mazakeu.cz

Společnost Mazak je spolehlivým partnerem pro Vaší cestu. 
Od vstupních soustružnických center až po plně 5-osé a 
více-profesní centra. Uživatelé strojů po celém světě se 
rozhodli spolupracovat s Mazakem.

Laserové 
stroje

5-osé 
frézovací 
centra

Vertikální 
frézovací 
centra

Více-profesní  
centra  

Horizontální 
frézovací  

centra

CNC  
soustružnická 
centra

MSV Brno   
7.10-11.10.2019
Pavilon P
Stánek 122

Navštivte nás


