
30 KČ  •  1,40 EUR  •  WWW.TECHMAGAZIN.CZ

Reportáž: EMO
Mazak ukázal spektrum možných  
řešení automatizace.

Návštěva: FANUC
Stroje musí být spolehlivé, 
předvídatelné a snadno opravitelné.

Rozhovor: Citizen
Jak přijali spojení dvou značek 
pod jednu zákazníci?
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STROJÍRENSTVÍ  
ROZHODUJE  
O SVÉ BUDOUCNOSTI
Současné problémy by se měly stát  
výzvou a odrazovým můstkem pro zásadní  
a nezbytnou modernizaci průmyslu.



CITIZEN CINCOM & MIYANO 
POD JEDNOU STŘECHOU

NOVĚ POUZE v CNC invest pro celý český a slovenský trh 
 s výhradním obchodně-servisním zastoupením.

Špičkové japonské dlouhotočné 
automaty pro výrobu rotačních 
součástí až do Ø 38 mm disponují 
rychlostí, přesností a dlouhodobou 
spolehlivostí.

CNC japonská soustružnická centra 
pro práci z tyče s dvěma vřeteny 
a až třemi nástrojovými hlavami 
s možností osy X3 – vysoká 
efektivita a produktivita.



 EDITORIAL

TROCHA PODZIMNÍ MELANCHOLIE
S příchodem chladnějších rán po letní selance začal podzim,  
což je období, kdy sklízíme plody své práce, i když se bojím,  
že úplně idylická sklizeň to letos zrovna nebude.
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Svět se vesele řítí do p*****ekel (namístě by byl spíše 
vhodnější výraz, ale protože nelze vyloučit, že tento text 
by mohla číst mladistvá osoba před 10. hodinou večerní, 

raději to necháme tak). Evropa si odhlasovala svůj „Zelený 
úděl“, ale co čert nechtěl, ceny energií letí utěšeně vzhůru, což 
poněkud komplikuje mýtus o výhodnosti elektrické mobility, 
a plánovaná idylka ekologické křišťálově průzračné budoucnosti 
zásobované bezemisní zelenou energií začíná dostávat první 
povážlivé trhliny. V Česku už zkrachoval jeden z významných 
dodavatelů elektřiny honosící se v názvu patriotickým označe-
ním a zhruba milionu jeho klientů, kteří se nechali zlákat úlisnými 
callcentristy a bombastickou TV reklamou (která mimochodem 
i po oficiálním oznámení, že její zadavatel je „plajte“, stále běží), 
se následující sezóna pěkně prodraží. Ekologičtí Skandinávci 
i Rakušané, kteří si až dosud „medili“, jak to chytře zmákli od-
mítnutím jaderné energie a založením energetické sítě na vod-
ních elektrárnách, najednou zjišťují, že jejich poloprázdné vodní 
rezervoáry (a na nich závislí odběratelé) budou mít v nadcháze-
jící sezóně opravdu velký problém. Pokud to půjde takhle dál, 
může se situace zhoršit až do fáze, kdy by přišlo na řadu třeba 
přidělování energie, s jejímž nedostatkem momentálně bojuje 
např. Čína, kde kvůli energetickým výpadkům musely mnohé 
podniky zastavit výrobu. Což samozřejmě zase prodraží nejrůz-
nější zboží po celém světě, který závisí na jejich dodávkách.

Americký prezident Joe Biden, který se ještě otřepává 
z afghánského fiaska, musí zase čelit nátlaku dvou rozhořče-
ných senátorek, jež mu odmítají schválit kandidáty, kteří nebu-
dou příslušníky některé rasové menšiny, nebo LGBT komunity. 
Ta o sobě dala ostatně nedávno vědět dalším povedeným 
kouskem: Požadavkem na přejmenování nejsofistikovanějšího 
(a nejdražšího) teleskopu, jaký kdy lidstvo vytvořilo, který se 
má do kosmu vydat koncem letošního roku. Špičkové zařízení 

za 10 mld. dolarů totiž nese jméno po někdejším řediteli NASA 
Jamesi Webbovi, a právě to se nelíbí komunitě sexuálních 
menšin, která mu klade za vinu, že se prý během 50. a 60. let 
minulého století podílel na pronásledování gayů a lesbiček 
v USA. Jenže nic podobného se ani po důsledném prohledání 
archivů neprokázalo, takže NASA mohla naštěstí LGBT komu-
nitě i s jejich bizarním požadavkem oprávněně ukázat vztyčený 
prostředníček.

Ale problematické menšiny může mít i menší země, třeba 
my. Nevím, jaký je přesně v ČR počet cyklistů, ale tipnu si,  
že více než motoristů jich na silnicích, soudě dle dopravní 
situace, kterou denně vídám, asi nebude. Bylo by možné je 
tedy považovat rovněž za menšinu, která se dnes vehementně 
dožaduje svých práv. Ale to by nemělo znamenat, že naby- 
dou přesvědčení, že jsou ti vyvolení, kdo může vše, a veškerý 
zbytek světa pojede podle jejich not. Platné předpisy hovoří 
jasně: cyklista je na silnici regulérním účastníkem dopravního 
provozu jako každý jiný. Což ovšem zjevně nepochopil naspee- 
dovaný borec, kterého jsem mohl nedávno sledovat (naštěstí 
z bezpečí tramvaje) cestou na tiskovou konferenci – šup přes 
ulici do protisměru a na chodník. Silnici a chodník střídal, jak 
se mu to právě hodilo (nějaká značka s přeškrtnutým kolem 
mu byla zjevně šumák), přejezd na červenou žádný problém. 
Tedy pro něj… Zatímco každého řidiče by za něco podobného 
bdělí pomocníci a ochránci okamžitě zhaftli a byl by rád, kdyby 
vyvázl jen s tučnou pokutou a nepřišel o papíry, pro cyklisty 
(tím se v žádném případě nechci dotknout těch slušných, kteří 
dopravní předpisy respektují) takováto rovnost před zákonem 
zjevně neplatí. Jak že to říkal pan Orwell ve své Farmě zvířat? 
Že všechna jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější?

I když se považuji za vcelku klidné stvoření, tohle prasácké 
chování jednoho „blba“ – nazývejme věci i lidi pravými jmény – 
mě dost vytočilo. Pamatuji se, že kdysi se podobná bezo-
hlednost řešila brachiálně klackem do drátů (následovaným 
zpravidla tzv. držkopádem obecnou slušnost nectícího indivi-
dua), protože zkušenost praví, že osoby tohoto typu na nějaké 
rozumné argumenty či domluvu k nápravě obvykle neslyší… 
prostě na hrubý pytel hrubá záplata. 

Dnes ve vyspělé demokracii by to už asi nešlo, ale pokud 
někdo na Kickstarteru, HitHitu, nebo jiném crowdfundingovém 
serveru bude sbírat podporu na vývoj osobního zařízení, které 
by např. vystřelilo místo zmíněného klacku lanko se stejnými 
výchovnými účinky na nezvedené arogantní cyklojedince, rád 
mu přispěji.

Ale nač se zbytečně vztekat a kazit si podzim. A až půjdete 
zapálit svíčku na Dušičky, pořiďte si jich možná raději víc, 
můžou se vzhledem ke zmíněnému energetickému marasmu 
ještě hodit…   

Josef Vališka, šéfredaktor
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TÉMA
Veletrh bude v mnohém jiný, než na jaký jsme byli dosud 
zvyklí, a nejen tím, že se koná později.
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09 TECHNOLOGIE 
Vytažení metanu  
z atmosféry by mohlo 
zpomalit globální  
oteplování, pokud  
zjistíme, jak to udělat.
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LEGISLATIVA 
Harmonizovaný  
nabíjecí port pro  
elektronická zařízení bude 
napříště port USB typu C.  
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POZVÁNKA
Součástí doprovodného 
programu je tradičně živá 
ukázka automatizace 
balicího procesu.

10

ROZHOVOR 
Obsluha s brýlemi pro 
vzdálený přenos dat 
umožní servisnímu  
centru vidět aktuální 
situaci u stroje.
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Představujeme vám

XF600/5A
Vysokorychlostní 5osé vertikální 
obráběcí centrum nejvyšší kategorie

Rozměry stroje mm (in) 630 × 400 (24,8" × 15,7")

Max. zatížení stolu kg (lb) 300 (661)

Kužel – HSK-A63

Otáčky vřetena ot/min 15 000 [24 000, 40 000]

Výkon vřetena kW (HP) 31/25 (41,6/33,5)

Počet nástrojů ks 34 [68, 102]

Zdvih (X/Z) mm (in) 650/600/500 
(25,6"/23,6"/19,7")

Rychloposuv m/min 50/50/50 [60/60/60]

[ ]: Opce

Inovativní struktura integrovaných stojanů 
do lože „box-in-box“

Snahou všech výrobců špičkových CNC strojů je mini-
malizace všech doprovodných jevů, které mohou ovlivnit 
přesnost výsledného obrobku.

Konstrukce XF600/5 A je založena na jednodílném 
odlitku s integrovanými stojany do lože (horní gantra). Při srovnání s oddě-
lenou strukturou, dolní gantrou nebo strukturou typu „C“ a prakticky všemi 
ostatními, má tato konstrukce výrazně lepší stabilitu. Použitá integro-
vaná struktura vestavby jak 4 i 5 osy tak i vřetene 
do báze stroje zlepšuje výkon na třísce a zacho-
vává vysoký standard trvalé přesnosti. Struktura 
„Monoblock“ a  použitý materiál EN -GJL500 
výrazně dobře pohlcuje vibrace. Konstrukce „box-
-in -box“ („skříň ve skříni“) umožnila konstruktérům 
vestavět těleso vřetenové cartridge přímo dovnitř 
suportu osy „X“.

Konstrukce vřetena na XF600/5 A je 
z důvodu potlačení vibrací konstruována s inte-
grovaným motorem. Teplo generované během 
vysokorychlostních operací je účinně odváděno 
a kompenzováno aktivním systémem potlačení 
teplotní deformace.

Stroj XF600/5 A  je osazen mohutným dvojitě 
uloženým naklápěcím rotačním stolem s přímým 
náhonem (DDM). Metoda DDM zajišťuje výjimečnou 

produktivitu a naprosto plynulou kinematiku. Ve srovnáni s předchozí 
generací pohonu je vylepšena nejen přesnost, ale i rychlost.

Čas výměny nástrojů (z řezu do řezu) stroje je 4,5 vteřiny (nejlepší ve 
své třídě), rychloposuvy (X, Y, Z) 60 m/min. Pro 
nejvyšší přesnost je odměřování ve všech osách 
zdvojeno (enkodér + lineární nebo rotační pra-
vítka). Pro zefektivnění obrábění forem poskytuje 
výrobce k obráběcímu centru specializovanou 
opci „Formařský TOP balíček“. Pokud si tento 
balíček zvolíte, mohou být uživatelsky modifi ko-
vány řezné a pohybové procesy.

í 

Kompenzační zařízení teplotní deformace
Rychloposuvy jsou zvýšeny díky použití lineárních pohybových vedení. To redukuje mrtvé časy a snižuje čas výroby 
pro vyšší produktivitu.

Kompenzace tepelných změn (řízení pohybové osy)

Systém chlazení (volitelné nastavení teploty)

Mazací systém (olej-vzduch)

Kompenzace  tepelné deformace 
se senzorem PT100

Kompenzace  tepelné deformace 
se senzorem DISP Zdroj (volitelný filtr přepětí)

Interface

PROFIKA s. r. o.
Průmyslová 1006

294 71 Benátky nad Jizerou
Tel.: 326 909 511

profi ka@profi ka.cz
www.profi ka.cz

PROFIKA s. r. o.
pobočka Morava

742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: 739 619 787

benacek@profi ka.cz
www.profi ka.cz

Navštivte nás 9.–13.10. 2017 na MSV 
v Brně v pavilonu P, stánek č. 078.
Navštivte nás 8 . – 12 . 11. 2021 na MSV
v Brně v pavilonu P, stánek č. 081.

Průmyslová 1006
294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: +420 326 909 511
stroje@profika.cz
www.profika.cz

pobočka Morava
742 42 Šenov u Nového Jičína

tel.: +420 739 619 787
stroje@profika.cz
www.profika.cz

organizačná zložka Slovensko – Kriváň
962 04 Kriváň 716

tel.: +421 915 828 977
stroje@profika.cz
www.profika.cz



Téměř polovinu elektřiny a tepla vyrábějí 
tuzemské primární zdroje z uhlí,  
což s ohledem na klimatické cíle EU 
a rostoucí ceny emisních povolenek 
nebude nadále udržitelné.

V Ostravě proběhlo výroční zasedání 
International Energy Clubu (IEC), kde se 
účastníci odborné diskuze o dalším směřo-
vání tuzemské energetiky shodli, že „zelená 
budoucnost“ ČR, s ohledem na dosažení 
cílů nastavených novým klimaticko-ener-
getickým legislativním rámcem „Fit for 55“, 
je spojená s biliónovými investicemi do 
zajištění spolehlivých dodávek energie za 
konkurenceschopné ceny kvůli požadova-

nému odstavení fosilních zdrojů a omezová-
ní jaderné energetiky v Evropě.

Nová vláda bude muset proto vycházet 
z předpokladu, že exportní energetika 
se stala minulostí a bude nutné řešit 
vznikající deficity. Ať už dalším rozvojem 
jaderného sektoru, realistickým maximál-
ním využitím obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) v přírodních podmínkách ČR, 
využitím zemního plynu jako přechodného 
paliva či nastavením podmínek pro využití 
vodíku nejen pro ukládání přebytečné 
energie z OZE, ale třeba i v dopravě. 
V této souvislosti bude zajímavé chysta-
né předsednictví ČR spolu s Francií a se 
Švédskem v Radě EU, které začne od 
července 2022. 
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ZELENÁ ENERGETIKA SI VYŽÁDÁ  
OBŘÍ INVESTICE

Společnost Varroc Lighting Systems 
zprovoznila v Novém Jičíně nové výzkumné 
a vývojové centrum, do něhož investovala 
sumu v řádu desítek milionů Kč. 

Další její vývojová a testovací centra jsou 
na několika místech po světě. Novojičínské 
expertní pracoviště je však největší, a roz-
sahem testování s globálním přesahem se 
stává jedním z nejvýznamnějších a nejdů-
ležitějších pracovišť firmy. Je mimořádné 
tím, že se stalo nezávislou akreditovanou 
laboratoří podle certifikace ISO 17025.

Nová laboratoř je pro firmu i důležitým 
kvalitativním mezníkem. Umožňuje sou-
středit pod jednou střechou vše od vedení 
projektu, návrhu hardwaru, softwaru až po 
jeho testování a také vyvíjet sofistikova-
nější elektronické produkty a komplexně 
testovat elektromagnetickou kompatibilitu 
požadovanou stále přísnějšími předpisy. 

NOVINKY DOMOV A SVĚT

Výsledkem je významné zkrácení vývo-
je a náběhu projektu do sériové výroby 
a také výrazné snížení nákladů za testy 
prováděné dříve v externích zkušebnách. 
Středisko zahrnuje i dvě velkokapacitní 

HELLA V OSTRAVĚ BUDUJE 
TESTOVACÍ LABORATOŘ 
Německý koncern Hella Autotechnik, 
výrobce automobilového osvětlení, 
buduje v Ostravě zkušební laboratoř, 
v níž se budou testovat výrobky firmy 
nejen z českých závodů,  
ale i z dalších míst v Evropě. 

Skupina Hella, která se v Mohelnici, 
Lošticích a Ostravě specializuje na výrobu 
a vývoj předních a zadních světel pro 
významné automobilky (dodává zejména 
pro Audi, BMW, VW a Škodu Auto), má 
od roku 2012 v Ostravě vývojové centrum, 
kde zaměstnává na 100 inženýrů na vývoji 
světel pro nejnovější modely evropských 
automobilů. Nová laboratoř, která bude 
sídlit v CTParku v Ostravě-Hrabové, umožní 
díky sofistikovanému vybavení simulovat 
skutečné podmínky typické pro životní cyk-
lus automobilových světel a hodnotit jejich 
výsledky. Jak uvedl ředitel vývoje firmy Karel 
Bill, bude místnímu centru sloužit k testování 
výrobků, které pak z výrobních závodů míří 
do nejnovějších modelů automobilek v celé 
Evropě. Dokončení druhé fáze je plánováno 
na přelom roku. 

klimatické komory, které umožní prová-
dění specifických EMC testů v teplotních 
a klimatických podmínkách – simulace 
různých provozních podmínek a extrém-
ních vlivů. 

ČESKÉ STŘEDISKO VARROC PATŘÍ MEZI  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA SVĚTĚ



SCHUNK: „SKLIZEŇ“ Z COVIDOVÉ PAUZY
Jelikož oboroví manažeři a následně 
konstruktéři firmy SCHUNK v časech 
koronavirové pandemie nezaháleli 
a vyvinuli velké úsilí při realizaci nových 
produktů, bude se i letos v expozici firmy 
SCHUNK v pavilonu F na co koukat. 

Z oblasti uchopovací techniky bude k vidění 
široká škála produktů od nejosvědčenějších 
chapadel, přes lineární osy až k rozsáhlé-
mu programu robotického příslušenství. 
Speciální zmínku si zaslouží mechatronické 
systémy jak chapadel, tak ostatních mani-
pulačních produktů, které reflektují rostoucí 
celosvětový zájem o elektrické pohony 
místo nákladné pneumatiky.

Kromě řady stacionárních exponátů již 
tradičně na stánku bude několik kusů funkč-
ních aplikací. Návštěvníci v něm najdou jak 
roboty v pohybu, na kterých vynikne rozsah 
rozsáhlého robotického příslušenství firmy 
SCHUNK, tak např. nejrychlejší lineární osy 
a v neposlední řadě také několik „speciali-
tek“ z oblasti magnetické manipulace.

Z upínací techniky si budou moci názorně 
vyzkoušet v praxi jednoduchou výměnu 
čelistí na nejnovějších a nejmodernějších 
sklíčidlech ROTA, prozkoumat upínací 
systémy nulového bodu VERO-S různých 
typů i velikostí v kombinaci se svěráky řady 
KONTEC a TANDEM. Dále bude možnost 
si „osahat“ upínací věž či magnetickou 
upínací technologii nebo prozkoumat široké 
portfolio upínačů nástrojů od mechanic-
kých, hydraulických až po nejmodernější 
inteligentní upínač iTendo pro optimalizaci 
a stabilizaci obráběcího procesu. 

Gabriela Prudilová

Opavská firma Ostroj se galvanickým po-
kovováním zabývá více než 40 let a nyní 
připravuje výstavbu nové moderní gal-
vanické linky. Náklady projektu dosahují 
téměř 70 mil. Kč. 

Nová linka bude díky rozměrům van a závě-
sového zařízení patřit k největším v Česku. 
Energeticky bude úspornější, takže firma 
výrazně sníží spotřebu elektrické energie 
i tepelné ztráty v průběhu výroby.

Pro divizi Galvanovna jde o významnou 
investici, která nejen že zlepší pracovní pro-
středí, ale přispěje i k dalšímu rozvoji firmy. 
Díky nové lince na závěsové zinkování se 

firma posune k vyšší kvalitě povrchových 
úprav a bude moci lépe reagovat na stále 
se zvyšující poptávku. Více jak 50metrová 
linka kapacitně nahradí dvě stávající, které 
jsou v provozu již přes 30 let, přičemž denní 
kapacita naroste až na 1800 m2 pokovených 
ploch. Zvládne pozinkovat ocelový dílec 
o maximálním rozměru 4 x 1,5 x 0,55 m a ma-
ximální hmotnosti 450 kg. 

V současné době probíhá přípravná fáze 
projektu s demontáži stávající linky a k rea- 
lizaci stavebních prací pro instalaci nové. 
Montáž chce firma zahájit začátkem příštího 
roku a v dubnu ji uvést do testovacího 
provozu. Ostrý provoz by se měl spustit do 
konce června 2022. 
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Posila skupiny ČSOB

KBC Group jmenovala Mi-

chaelu Lhotkovou do pozice 

Chief Innovation Officer pro 

skupinu KBC v ČR. V této 

funkci byla nominována na 

členku představenstva ČSOB, kde bude 

přímo podřízena generálnímu řediteli sku-

piny ČSOB a zodpovědná za urychlení 

digitální transformace skupiny v Česku.

Změna v Porsche ČR

Od 1. října se stal novým 

jednatelem společnosti 

Porsche Česká republika 

Christoph Grün, který do 

Prahy přichází z Chile, 

kde vedl tamní import Porsche Chile. 

České zastoupení povede společně se 

současným jednatelem Janem Hurtem. 

Dosavadní jednatel Franz Pommer se po 

plánovaném ukončení své mise vrací do 

mateřské společnosti Porsche Holding 

Salzburg.

Jmenování v STILL

Ve své nové roli vicepre-

zidenta Kion ITS EMEA 

Česká republika byl David 

Čepek jmenován jedna-

telem společnosti STILL 

ČR, která se specializuje 

na intralogistická řešení. 

Současně byl jmenován do 

pozice Head of Sales and 

Service společnosti STILL 

Tomáš Hnízdil, který bude odpovědný za 

prodejní a servisní služby.

Přesun v VMware

Inovátorská společnost VM-

ware v oblasti podnikových 

řešení softwaru jmenovala 

Kita Colberta technologic-

kým ředitelem firmy. Během 

svého působení v VMware od roku 2003 

zastával řadu funkcí. V rámci své nové 

pozice bude utvářet technickou vizi spo-

lečnosti a transformaci na výzkum a vývoj 

zaměřený na cloud a předplatné.

PERSONÁLIEOSTROJ INVESTUJE DO NOVÉ  
GALVANICKÉ LINKY 



Letošní ročník, první v nelehké postco-
vidové éře, měl dokázat, že výstavní 
akce po pauze vynucené pandemií 

opět ožívají a vracejí se do „normálního“ 
režimu. Organizátoři – Evropská asociace 
průmyslu obráběcích strojů CECIMO a ital-
ská Asociace výrobců obráběcích strojů, 
robotů a automatizačních systémů UCIMU 
– hovoří o úspěchu. Veletrh se zhruba  
700 vystavovateli v 6 halách zaregistroval 
přes 60 tis. návštěvníků z 91 zemí. Nechy-
běly mezi nimi ani české firmy, byť s menší 
účastí, např. Škoda Machine Tools, Tajmac-
-ZPS, Anaj, Narex Ždánice, ZPS-FN či Fer-
mat Machine Tool. Největší zastoupení měly 
Německo, Švýcarsko, Francie, Španělsko 
nebo Rakousko. 

Veletrh nabídl i řadu doplňkových akcí, 
jako sekci digitálních technologií EMO 
Digital, či EMO Start-Up zaměřenou na nové 
firmy v oblasti výrobních systémů a zpraco-
vání kovů. Novinkou byl Speakers Corner, 
diskusní aréna, která nabídla přes 80 před- 
nášek, analýz a diskusí vystavovatelů. 
Výrazný zájem zaznamenala sekce Additive 

Manufacturing, pořádaná italskou Asociací 
aditivních technologií, kde se registrovaly 
více než dvě tisícovky účastníků a zhruba tři 
tisíce vzdáleně připojených, kteří mohli sle-
dovat události díky streamovanému přenosu. 

Ve srovnání s předchozími ročníky jsou 
ale výsledná čísla závěrečných statistik 
výrazně nižší: veletrhu EMO Hannover 2017 
se zúčastnilo na 2230 vystavovatelů a okolo 
130 000 odborných návštěvníků, statistiky 
posledního ročníku (2019) uvádějí na 1600 
firem a přes 155 000 návštěvníků. 

Na EMO Milano to bylo přes snahu organi-
zátorů přece jen znát – cestovní komplikace 
spojené s protiepidemickou prevencí značnou 

část návštěvníků a vystavovatelů odradily, 
a široké uličky v halách nebyly jen reakcí 
na doporučované hygienické rozestupy. 
Pozornému oku neunikly poměrně rozsáhlé, 
byť dovedně kamuflované prázdné prostory 
dokumentující, že výstaviště zažilo už lepší 
časy. Což však neznamená, že by návště-
va veletrhu nestála za to – k vidění bylo to 
nejmodernější ze strojírenské nabídky, včetně 
řady novinek, z nichž řada tu měla svou  
oficiální premiéru. Některé z nich vám před-
stavíme v dalších vydáních TechMagazínu. 

Například z 10 CNC obráběcích stro-
jů v expozici Doosan bylo 7 absolutních 
novinek. Novinky, které si na EMO připra-

vila firma Mazak, najdete v rozhovoru na 
str. 10,11. Svá nejmodernější CNC řešení 
předvedla i značka Okuma, včetně světové 
premiéry 4. generace osvědčené konstrukč-
ní platformy horizontálních obráběcích 
center MA-600HIII nebo evropské premiéry 
velkého vertikálního centra MB-80V. Spo-
lečnost DMG MORI představila ve světové 
premiéře kompaktní 5osé automatizované 
obráběcí centrum DMP 35 a robotickou 
buňku WH 3 Cell s podlahovou plochou 
pouze 1,15 m². Haas prezentoval soustruž-
nické centrum ST-25Y o velkém průměru 
kombinující poháněné nástroje s pohybem 
os Y a C, s možností plně integrovaného 
automatického nakladače obrobků. Firma 
Hermle zase nový model obráběcího centra 
C 650, které rozšiřuje konstrukční řadu Per-
formance-Line. Na stánku skupiny Chiron 
se představila mj. výkonná vícevřetenová 
obráběcí centra DZ 25 a DZ 28 umožňující 
vyrobit dva obrobky v čase, kdy jednovřete-
nový stroj zvládá pouze jeden. 

Josef Vališka

EMO ZAHAJUJE ÉRU STROJÍRENSTVÍ
O víkendu v sobotu 9. října se na milánském výstavišti  
Fieramilano  Rho zavřely brány mezinárodní výstavy  
kovoobráběcího průmyslu EMO Milano 2021. 
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Veletrh EMO Milano 
měl dokázat, že 
výstavní akce po pauze 
vynucené pandemií se 
vracejí do „normálního“ 
režimu.



Nějakou dobu se zdálo, že MSV má 
už na kahánku, a výstavní akce 
s nejdelší tradicí v průmyslové bran-

ži u nás a nejvýznamnější středoevropský 
průmyslový veletrh dospěla, udolána koro-
navirovým zmarem (resp. spíše průvodními 
regulacemi k jeho potlačení), do finále. 
Naštěstí se tak nestalo a MSV se opět  
jako bájný Fénix povstávající z popela 
k novému životu chystá opět roztáhnout 
křídla...

Bude to samozřejmě veletrh v mnohém 
jiný, než na jaký jsme byli dosud zvyklí, 
a nejen tím, že se koná v pozdějším 
termínu od 8. do 12. listopadu. I když se 
organizátoři snaží ze všech sil navázat 
na pandemií přerušenou tradici, dozvuky 

limitujících opatření jsou stále znát, a ne 
všem vystavovatelům vyhovoval nový 
termín. To však neznamená, že se na MSV 
nevyplatí jet. Bude tam prezentována 
řada novinek, které výrobci představili 
jen o pár týdnů dříve, na veletrhu EMO 
2021 v Miláně. A do Brna je to přece jen 
o dost blíž než do Itálie, navíc nyní po již 
opravené D1.

K vidění by toho mělo být na MSV dost. 
Své nové produkty i služby představí plejá-
da našich i zahraničních firem, přičemž 
zvláštní pozornost bude věnována zejména 
hlavnímu trendu, který provází současnou 
éru transformace průmyslové výroby – 
jde o všudypřítomnou digitalizaci a také 
automatizaci a robotizaci. Ty se stávají 

stále častějšími charakteristickými atributy 
i u českých průmyslových výrobců – a zda-
leka už nejde jen o velké firmy a korporace. 
Tradičně bude připravena i sekce aditivní 
výroby ve specializované expozici věnova-
né 3D tisku, jehož součástí je i konference 
Fórum aditivní výroby.

Souběžně s MSV budou i letos probíhat 
tradiční akce Transport a Logistika, kde se 
představí novinky z oblasti automatizace 
a digitalizace v logistice, a Envitech, jehož 
ústředním tématem bude trend cirkulární 
ekonomiky. To vše by mělo nabídnout 
komplexní obraz o možnostech moderní 
průmyslové výroby a strojích, zařízeních 
i systémech, které se firmám pro tuto mo-
dernizaci nabízejí. 

TAK JSME ZASE TADY…

MSV 2021 VE ZNAMENÍ  
DIGITÁLNÍHO PRŮMYSLU  

A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

TÉMA
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 S čím přišel Mazak na letošní ročník 
EMO Milano?
Celkově mohli návštěvníci v expozici vidět 
12 strojů z toho osm vybaveno určitým 
stupněm automatizace. Představili jsme 
například novou komoditní řadu soustruž-
nických center QTE z našeho závodu v Sin-
gapuru nebo novou řadu vertikálních center 
ze závodu ve Velké Británii. 

Automatizace je dnes důležitá součást 
našeho portfolia, a tak jsme se snažili 
ukázat průřez možných řešení od těch 
jednoduchých s využitím kolaborativních 
robotů nazvaný EzLoader, přes integrované 
roboty do řídicího systému Smooth až po 
ty vysoce sofistikované, jako je Palletech, 
který umožňuje řídit celou výrobu.

 Můžete blíže popsat vertikální centra, 
která na veletrhu měla svoji premiéru?
Svou oficiální premiéru tu mají dvě vertikální 
centra, která se zatím nacházejí v přípravě 
výroby a jde tak vlastně o jakousi ochutnáv-
ku. Zákazníkům je budeme moci nabídnout 
v příštím roce. Prvním z nich je ekonomická 
řada VCE, která je velmi dobře vybavena 
pro evropský trh, na EMO představena ve 
verzi VCE-600 – ve standardu má vřeteno 
12 000 min-1 s výkonem 18,5 kW, pevnou 
litinovou konstrukci, řízení přes integrované 
servomotory na všech osách a zcela nový 
řídicí systém SmoothEz. 

Druhým strojem je vysoce produktivní 
VCN-700, který je ideální pro zákazníky, 
kteří vyžadují náročné frézovací opera-
ce se zpracováním velkého objemu dat 
– typickou aplikací je například výroba 
forem. Tento stroj je ve standardu do-
dáván s 15 000 min-1 vřetenem dispo-
nujícím výkonem až 22 kW. Stejně jako 
předchozí stroj má i tento přímé řízení 
integrovanými servomotory a robustní 
litinovou konstrukcí. Navíc může být vy-
baven i vnitřním chlazením po celé délce 
kuličkového šroubu, což zásadně zlep-
šuje stabilitu výroby. Design konstrukce 
pak umožňuje stůl zatížit až 1,8 t. Opcí, 
kterou bych rád také zmínil, je možnost 
využití plně řiditelného vysokofrekvenč-
ního vřetena Ultraspindle, které dokáže 

dodat až 80 000 otáček za minutu, a tak 
velmi efektivně zlepšit frézovaný povrch 
a hlavně zkrátit čas obrábění. 

Rád bych dodal, že oba stroje jsou navr-
ženy s ohledem na snadnou automatizaci, 

a tak umožňují přístup pro nakládání robo-
tem zepředu nebo z pravé i levé strany. 

 Vrátím se k opci Ultraspindle – jak se 
podařilo takových parametrů dosáhnout 
a kde najde tato technologie využití?
Ultraspindle je elektronické vřeteno s vlast-
ním integrovaným servomotorem, které je 
umístěno v zásobníku nástrojů a je možné 
jej automaticky v průběhu programu vložit 
do frézovacího vřetene a tím pro danou 
operaci zajistit tyto požadované vysoké 
otáčky. Elektronické řízení umožňuje dosáh-
nout otáčky od 50 do 60, resp. až 80 tisíc 
za minutu. Je ideální například na obrábění FO
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ROZHOVOR PETR ŠIMÁČEK

MAZAK INTEGRUJE AUTOMATIZACI  
A LADÍ NA ZELENOU
Po šesti letech přišlo na řadu v sérii strojírenských veletrhů EMO opět 
italské Milano. Jedním z největších vystavovatelů byla firma Mazak, jejíž 
nejzajímavější exponáty nám představil při návštěvě veletrhu Branch 
manager české pobočky Petr Šimáček.

Vrcholný model řady 
Integrex umožňuje 
využívat různé metody 
výroby ozubení, včetně 
populárního power 
skivingu.

1
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forem, na jemnou dokončovací práci v řádu 
setin milimetrů, která umožňuje obráběný 
díl dokonale vyhladit. Ukázku, jak může 
díl obrobený tímto řešením vypadat, viděli 
návštěvníci na vlastní oči vedle stroje, kde 
byl umístěn.

Další novinkou je horizontální centrum 
Nexus HCN-6800 NEO, prezentované 
s dvouúrovňovým systémem Pallettech. 
Každá úroveň má šest palet, takže dvou-
úrovňová konfigurace nabízí 12 pozic, 
přidáním další úrovně se zvýší o dalších 
šest. Výhodou je vysoká flexibilita práce, 
a pokud je potřeba přednostní operace, lze 
palety mezi sebou prostřídávat, aby prioritní 
úkoly přišly na řadu dříve. Palletech se také 
bez potíží dá v budoucnu rozšiřovat, a to 
jak o paletová místa, tak i o vybrané stroje 
nebo zakládací i naklápěcí stanice. 

 Ke stálicím portfolia Mazaku patří 
obráběcí centra Integrex, která 
reprezentovala firmu na EMO letos?
Řadu Integrexů zastupovaly typy i-250H ST 
a i-450H ST, které se liší nejen velikostí, 
ale i spodní nástrojovou hlavou ve dvou 
různých variantách. Jednu představuje 
ortogonální revolver, druhá je tzv. slant, 
což je šikmo položená spodní revolverová 
hlava. Každé z těchto řešení má své speci-
fické výhody – ortogonální hlava je vhodná 
například pro výrobu dlouhých dílců, slant 
se zase ideálně uplatní při obrábění přírub, 
a složitějších kratších dílů.

Vrcholný model z řady Integrex prezen-
tovaný v expozici představuje vertikální 
i-630V/6 AG, vybavený opčním systémem 
pro výrobu ozubení. Umožňuje využívat 
různé metody výroby ozubení, včetně dnes 
populárního power skivingu. Výhodou tako-
vého řešení je pak jednoduchost programo-
vání přímo na ovládacím panelu stroje, kdy 
se vše řeší pomocí připravených wizzardů/ 
/dialogového okna, kam programátor zadá 
stěžejní parametry požadovaného ozubení, 
program je pak vygenerován automaticky. 
Další výhodou je to, že na veškeré nutné 
operace lze využít jeden jediný stroj a na-
hradit tím celý, jinak komplikovaný proces, 
nevhodný pro výrobu menších sérií. 

Jsou tu ale i další zajímavé stroje, napří-
klad plně pětiosý Variaxis i-300 AVC, který 
má v sobě zakomponovanou automatizaci 
včetně zásobníku výroby. Je ideální na 
menší výrobky a nabízí velice rychlé a efek-
tivní obrábění. 

Prezentovali jsme také pětiosý Variaxis 
C-600, vybavený díky novému partnerské-
mu projektu integrovanou automatizací 
s využitím zásuvkového mechanizmu. 
Výhodou tohoto systému je velká flexibilita. 
Dokáže zvládat jak materiál, tak manipu-
lovat s paletami, což se hodí na složitější 
díly. Obsluha nemusí mít žádné znalosti 
robotiky, vše je plně integrováno do našeho 
řídicího systému, z kterého pomocí aplikace 
dokáže celou výrobu naprogramovat.

Podobný koncept lze najít i u stroje 
CV5-500, který je rovněž vybavený plně 
integrovaným robotickým řešením Mill 
Assist. Tento stroj je ekonomické plnohod-
notné pětiosé centrum pro typicky menší 
firmy, který je v Evropě velmi populární díky 
malým zástavbovým rozměrům, velmi dob-
rému vybavení a snadné integraci automati-
zace. Řídicí systém SmoothX pak znamená 
snadné a rychlé programování včetně 3D 
vizualizace v průběhu obrábění.

 Mazak kromě strojů samotných 
představil i zajímavé služby pro 
zákazníky…

V sekci charakterizované logem Mazak 
iCONNECT jsme předvedli nový systém, 
který bude spuštěn pro zákazníky na jaře 
příštího roku. Zákazníci se budou moci 
připojit na zákaznický portál, kde uvidí 
skladbu celé flotily strojů, najdou údržbové 
manuály, užitečné rady, tipy a také řadu 
dalších funkcí a služeb. Systém v první fázi 
ani nevyžaduje mít stroje napojené a bude 
nabízen zdarma. V další fázi pak bude nava-
zovat rozšíření ve formě již komerční služby, 
kdy bude možné využít dalších služeb 
včetně vzdálené diagnostiky či prediktivní 
údržby. Systém bude také možné využít pro 
monitorování výroby. Budeme moc rádi, 
když o této službě budeme moct zákazní-
kům povědět více v rámci nadcházejícího 
veletrhu MSV v Brně.

Mazak iCONNECT v budoucnu pak 
chceme propojit i s dalším systémem, a to 
technologií UbiMax, kdy obsluha stroje 
je vybavena brýlemi pro vzdálený přenos 
dat, díky které naše servisní centrum bude 
přímo vidět aktuální situaci u zákazníka. 
Toto řešení už máme úspěšně odzkoušeno 
a těšíme se na jeho další rozvoj.

 Je o služby tohoto typu zájem?
Ano, obrovský. Spousta našich zákazníků 
jsou inovativní firmy, a kdykoli jsme s nimi 
o novince mluvili, okamžitě chtěli ten sys-
tém na svůj strojový park aplikovat. Podle 
našich dosavadních poznatků lze čekat 
mezi zákazníky velkou odezvu. 

 Podle témat zdůrazněných v expozici 
soudě, je pro Mazak nyní důležitá 
i ekologická stránka a energie…
Energie je dnes strategickou záležitostí, její 
ceny prudce rostou a úspory nabývají stále 
více na významu. Naší reakcí je systém 
Energy Dashboard, s jehož pomocí dokáže-
me zákazníkovi přímo dodávat informace, 
kolik ho stála energie na jeden vyrobený 
kus a kolik CO2 při jeho výrobě vzniklo. 
Spustili jsme kampaň nazvanou MAZAK 
Go green a přijali velké závazky redukovat 
emise skleníkových plynů a omezit je, jak 
je nejvíce možné. Emise měříme, a už dnes 
jsme schopni nabídnout množství úspor-
ných programů. Například zredukovat počty 
strojů potřebných pro určitý účel, a zvládat 
maximum procesů na jednom stroji, což 
vyjadřuje motto „All done in one“, čili „vše 
najednou“. U strojů aplikujeme tzv. úsporné 
power saving módy šetřící spotřebu energie 
s vypínáním jednotlivých funkcí, které právě 
nejsou používány. Samozřejmě i efektivita 
vřeten s integrovaným motorem znamená, 
že stroje Mazak jsou energeticky velmi 
úsporné, a pro nás je to nezanedbatelná 
konkurenční výhoda.

To vše umožňuje ušetřit mnoho dnes tak 
cenné a nákladné energie, což je pro naše 
zákazníky, věřím velmi zajímavé. 

Josef Vališka

„V budoucnu chceme propojit Mazak iCONNECT 
s technologií UbiMax, aby naše servisní centrum 
vidělo aktuální situaci u zákazníka prostřednictvím 
jeho brýlí pro vzdálený přenos,“ říká Petr 
Šimáček.

Na nové komoditní řadě soustružnických center 
QTE, představené na veletrhu EMO, vysvětloval 
zástupce Mazaku možné řešení automatizace 
EzLoader s využitím kobota.

Kromě nových vertikálních center se Mazak 
pochlubil i zcela novým řídicím systémem 
SmoothEz.
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Co říkají na tento unikátní milník, nám 
prozradili generální ředitel Petr Ducho-
slav a marketingový ředitel Daniel 

Havlíček.

 Tři čtvrtě milionu vyrobených robotů 
je impozantní číslo. Co stojí za tímto 
úspěchem?
P. Duchoslav: Podle mého názoru hlavně 
prvotní koncept zakladatele firmy pana Inaby. 
Byl velkým vizionářem a měl jasno, kam chce 
směřovat a jak toho dosáhnout. I za cenu toho, 
že někdy může být firma vnímána téměř jako 
zpátečnická, která nevyužívá všech aktuálně 
nejnovějších technologií. Jenže právě tento 
koncept pomohl odfiltrovat různé módní vlny, 
které se časem ukázaly jen jako „sezónní záleži-
tost“. Mezitím pokračoval vlastní vývoj, z něhož 
vzešla spolehlivá a vysoce funkční industriální 
řešení s vysokými parametry a důrazem na 
výkon, ale i jednoduchost a bezpečnost.

Naše motto je: „Reliable, predictable 
easy to repair“ – stroje musí být spolehlivé, 
předvídatelné a snadno opravitelné. Nedávno 
jsme začali nabízet i doživotní podporu, tzn., 
že dokud bude náš stroj, robot či systém FO
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ROZHOVOR PETR DUCHOSLAV, DANIEL HAVLÍČEK

TOVÁRNY FANUC JSOU PROSLULÉ VYSOKÝM 
STUPNĚM AUTOMATIZACE  
Společnost FANUC nedávným oznámením 750 000 dodaných  
robotů potvrdila své postavení světové jedničky v oblasti  
průmyslové automatizace. Pro redakci to byl důvod  
k návštěvě vedení českého zastoupení firmy. 
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používán, bude mít zajištěn servis i náhradní 
díly. Je to obrovský a nákladný závazek, 
ale i unikátní konkurenční odlišnost a jedna 
z našich velkých výhod a předpokladů pro 
dlouhodobý úspěch.

Další z důležitých zásad je „sevice first“, 
což má více významů a jeden z nich je nejen 
garantovat, aby zákazníkovi stroje či roboty 
dokonale fungovaly, ale mít dokonale zvládnu-
té a zajištěné servisní zázemí a lokální podporu 
ještě než v určité lokalitě zahájíme obchodní 
aktivity. Spolupracujeme mezi pobočkami, a to 
i v rámci Evropy. V případě potřeby má klient 
vždy zajištěno, že patřičný specialista dorazí 
v během několika málo hodin. Naším cílem 
je dostat se na průměrnou dobu odezvy na 
servisní požadavek v řádu hodin.

V Evropě máme nyní 23 poboček, snažíme 
se zřídit lokální zastoupení všude, kde je 
vhodný potenciál. Držíme se osvědčených 
věcí, a snažíme se dělat svou práci poctivě, 
neorientovat se jen na určité zákazníky, důle-
žití jsou pro nás všichni.

 Opravdu nečiníte rozdíl mezi velkými 
a menšími klienty?
P. Duchoslav: Právě menší firmy se obvykle 
o stroje starají pečlivěji, nechávají si vyškolit 
u nás své lidi, což odpovídá naší koncepci 
naučit uživatele, aby byli soběstační a schop-
ni se postarat o dodaná zařízení v maximální 
míře sami. Naše specialisty by měli volat jen 
v opravdu závažných případech, což jim sa-
mozřejmě významně šetří peníze. Nesnažíme 
se mít levný servis, ale kvalifikovaný a rychlý – 
řadu věcí je tak možné vyřešit jen po telefonu. 

Vše se snažíme maximálně zjednodušovat. 
Proto byly naše tři bývalé divize spojeny do 
jedné. Nedávno jsme představili nové HMI 
rozhraní, které je jednotné napříč všemi pro-
duktovými řadami, což usnadňuje ovládání, 
má stejný vzhled, menu apod. Technologie 
do sebe zapadají a vše je možné vzájemně 
propojit. Tato propojitelnost a provázanost 
je ostatně i téma letošní expozice firmy na 
veletrhu EMO Milano. 

 S jakými novinkami se na něj  
firma chystá?
D. Havlíček: Na veletrhu EMO byly prezen-
továny nejmodernější modely řady Robo-
machines: vstřikolisy ROBOSHOT, vertikální 

frézovací centra ROBODRILL i elektroerozivní 
obráběcí systémy ROBOCUT. Důraz byl 
kladen na snadné propojení strojů FANUC 
a součinnost technologií. Svou sekci měl 
také zmíněný sjednocený One Fanuc 
a zastoupeny byly i roboty včetně již dříve 
představeného nového konceptu kobotů.

 A co MSV v Brně?
D. Havlíček: Pokud MSV bude, počítáme 
s účastí. Z reakcí klientů vnímáme zájem 
o fyzická setkávání po covidové pauze a také 
určité přesycení virtuálními akcemi, i když 
ve specifické době určitě pomohly a mohou 
v řadě případů nabídnout řešení. Místo tra-
diční prezentace ve dvou pavilonech chceme 
letos vše sjednotit do jedné expozice.

 Kolik instalovaných jednotek už má 
firma na svém kontě v ČR?
D. Havlíček: Tradičně se uvádí vždy kom-
plexní globální údaj, aby se předcházelo 
riziku dezinterpretací, protože jde o neustále 
se měnící živá čísla, ale pro představu snad 
můžeme říci, že v naší databázi je registrová-
no více než deset tisíc (v řádu vyšších tisíců) 
instalovaných jednotek různých typů robotů 
i CNC strojů značky FANUC. 

 V rámci svého působení u značky 
jste určitě měl příležitost navštívit 
i centrálu v Japonsku, jaký dojem na 
Vás učinila?
P. Duchoslav: Je to pohled do jiného světa. 
FANUC je i na japonské poměry proslulý vy-
sokým stupněm automatizace na hlavu. To-
várna funguje s minimem personálu, všechno 
jede samo, roboty montují jiné roboty. Všude 
je dodržována extrémní čistota a pořádek, 
že si občas připadáte jako v nějakém sci-fi 
filmu. Na druhou stranu lze v opravárenských 
centrech najít staré, ale dosud funkční stroje, 
což dokládá velkou důvěru ve značku.

V novém centru Reliability Center pro 
výzkum spolehlivosti jsou zase testová-
ny nejnovější přírůstky a ověřována jejich 
odolnost, zkoušejí se všechny komponenty, 
mechanické, elektrické i elektronické, včetně 
desek tištěných spojů pro řídicí systémy. 
Jde o špičkově vybavené centrum, kde se 
používají různé postupy zrychleného stárnutí, 
ověřování odolnosti vůči extrémním podmín-
kám, teplotám, vlhkosti apod.

Firma hodně investovala do svého rozvoje 
v zahraničí – zahájila výstavbu nového vý-
vojového centra v německém Neuhausenu, 
první svého druhu mimo Japonsko, i česká 
pobočka je od letoška ve zcela nových 
prostorách…

P. Duchoslav: Přesídlení nám otevřelo 
nové možnosti a příležitosti pro další rozvoj. 
Jsme tu schopni dělat testy pro zákazníky, 
pořádat např. rozsáhlejší Open House. Je 
tu také velký prostor pro FANUC Akademii, 
kde je nyní možnost školit účastníky i na větší 
stroje a roboty různých typů. Prostor je navíc 
multifunkční. Díky tomu se k nám přesunulo 
i centrum pro Východní Evropu, a měli by-
chom se stát Centrem Excellence pro tento 
region. Ostatně všechny tamní pobočky 
vznikly v podstatě z Čech – vrátili jsme se tak 
svým způsobem opět na počátek, tentokráte 
nové etapy.

D. Havlíček: Budova má větší přínos pro 
zákazníky a zároveň nabízí lepší podmínky 
i zázemí pro zaměstnance. Ale je tu i určitý 
symbolický prvek – tím, že firma investovala 
do vlastního sídla v ČR, potvrzuje své roz-
hodnutí zde pevně zakotvit. 

Josef Vališka

Při návštěvě českého zastoupení FANUC nás 
provázeli novým sídlem jednatel Petr Duchoslav 
(vlevo) a marketingový ředitel Daniel Havlíček 
(vpravo).

Výrobou průmyslového robota s číslovkou  
750 000 rozšiřuje FANUC svou vedoucí pozici  
na trhu v tomto segmentu.

„Doživotní podpora, kterou nabízíme, znamená, 
že dokud bude náš stroj, robot či systém používán, 
bude mít zajištěn servis i náhradní díly,“ vysvětluje 
Petr Duchoslav, jednatel firmy.

„Investicí do vlastního sídla značka FANUC 
potvrzuje své rozhodnutí zakotvit pevně v ČR,“ říká 
marketingový ředitel Daniel Havlíček.
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Přesídlení do vlastních 
prostor firmě otevřelo 
nové možnosti  
a příležitosti pro další 
rozvoj.
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Letošní rok – po vynucené pauze tra-
dičního „svátku všech strojařů“ – opět 
skýtá našinci možnost vidět, hodnotit 

a inspirovat se tím nejlepším z oboru stro-
jírenské výrobní techniky prezentované na 
brněnském výstavišti. 

Témata, která byla diskutována i v období 
před dvěma lety, nyní nabírají další rozměry 
a konkrétní důsledky. Bezprecedentní nárůst 
nákladů daný jednak růstem cen vstupních 
surovin, jednak růstem režijních nákladů 
českých firem a umocněný vyčerpaným 
trhem s pracovní silou (a stále nedořeše-
ným systémem odborného školství) vytváří 
zřetelný tlak na růst produktivity výroby. Bez 
nárůstu produktivity výroby se v českém 
prostředí, z větší části zaměřeném na výrobu 
dílců a celků s malou přidanou hodnotou, 
konkurenceschopnost udržet nepodaří.

Skladba exponátů v expozicích společnos-
ti Misan sahá od kusové (prototypové) přes 
malosériovou až po velkosériovou výrobu 
v technologiích třískového obrábění i techno-
logiích aditivních.

KUSOVÁ A MALOSÉRIOVÁ VÝROBA
Okuma LB3000 EXII MY ARMROID – uni-
kátní koncepce symbiózy výrobního stroje 
a automatizace Okuma Armroid (viz obr. 1) 
představuje japonskou reakci na požadavek 
automatizované kusové a malosériové výroby 
dílců s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření 
akčního rádia robotického ramene o podpůrné 
technologické aplikace (např. zamezení chvění 
obrobku, řízené směřování chladicího a ma-
zacího média do místa řezu) s sebou přináší 
novou úroveň zajištění kvality a stability výroby. 
Další výhodou tohoto řešení je ovládání robota 
z NC systému stroje. Pro manipulaci s obrobky 
do 5kg hmotnosti je robot vestavěn do CNC 
jednovřetenového soustruhu Okuma řady 
LB3000 EXII. Silnější verze určená pro obrobky 
s hmotností do 10 kg se dodává s multifunkč-
ními obráběcími centry Okuma Multus.

Okuma Multus U3000 2SW 1500 – víceúčelo-
vé soustružnické centrum (obr. 2) s pravoúh- 
lou kinematikou představí nasazení stroje  
na velmi složité a přesné díly, nejen s převahou 
soustružnických operací. Tuhost stroje  
spolu s kompletem inteligentních funkcí  
zaručuje produktivní a velmi přesné obrobení 

dílů střední velikosti (do Ø 650 mm a délky  
1500 mm). Nové frézovací vřeteno se špičko-
vým výkonem 25 kW zaujme svým kompakt-
ním provedením (celková délka jen 430 mm), 
díky čemuž lze efektivně provádět operace 
v poloze mezi oběma soustružnickými vřeteny.

Okuma Genos M460V-5AX – svislé pětiosé 
obráběcí centrum (obr. 3) je japonský stroj 
s geny a DNA Okumy, což z něj dělá tech-
nologicky univerzální nástroj, který přináší 
rychlou a efektivní výrobu součástí s nejužšími 
tolerancemi. Se simultánní 5osou obráběcí FO
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PŘEHLÍDKA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ  
S DVOULETÝM ODSTUPEM  
Produktivita, automatizace a nezávislost na lidské obsluze, to jsou 
témata, kterým se věnují letošní expozice Misan na mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. 
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schopností nejsou zákazníci kompromitováni 
s obvyklým tlakem na snižování nákladů – ať už 
vyrábějí komplexní letecké komponenty, nebo 
provádějí víceúčelové operace na jedno upnu-
tí. Svým osvědčeným konceptem portálového 
uspořádání představuje Genos M460V-5AX 
robustní vertikální pětiosé centrum zaujímající 
minimální zastavěnou plochu.

VELKOSÉRIOVÁ A AUTOMATIZOVANÁ 
VÝROBA
Brother Speedio W1000Xd1 – „Cutting out 
the waste“ – to je slogan Brotheru při uvádění 
nového vysokorychlostního obráběcího centra 
Speedio W1000Xd1 (obr. 4). A skutečně jde 
o to „odřezávat“ neproduktivní časy (poloho-
vání os, výměnu nástrojů, roztáčení a brzdění 
vřetene atd.), které se negativně promítají do 
ceny každého dílce vyráběného ve velkých 
dávkách. Vše samozřejmě při zachování spo-
lehlivosti, která je pro stroje Brother pověstná. 
Předváděný stroj je doplněn rotačním stolem 
Brother T-200A spolu s protiložiskem, mezi 
nimiž je umístěna upínací deska pro dvojí 

založení odlitku ze slitiny hliníku (skříň měniče 
pro elektromobily). Pozornost si zaslouží také 
nový řídicí systém D00, který již stihl získat 
prestižní mezinárodní ocenění za design iF 
Desing Award.

Okamoto OGM350NCIII + Misan  
Robocell – číslicově řízená bruska na kulato 
s vestavěným inprocesním měřením brouše-
ných průměrů a automatickým orovnáváním 
brousicího kotouče (obr. 5) představuje 
výkonný nástroj pro velkosériovou produkci 
těch nejpřesnějších strojírenských výrobků hří-
delového charakteru. Celé řešení je doplněno 
osvědčeným automatizačním konceptem  
z dílny společnosti Misan založeném na 
šestiosém průmyslovém robotu a dvojici 

oboustranně výsuvných paletových zásobníků 
materiálu. Uživatelské rozhraní, které je opět 
výsledkem vlastního vývoje Misan, je připra-
veno pro komunikaci výrobních i nevýrobních 
dat s externími nadřazenými informačními 
systémy.

NOVÉ SMĚRY VE VÝROBĚ
Součástí expozice Misan bude 3D tiskárna 
GE Concept Laser M2 (obr. 6) pro zpraco-
vání kovových práškových materiálů. Zařízení 
pracuje se základnou velikosti 250 x 250 mm 
a může stavět až do výšky 350 mm. Zpraco-
vávané materiály sahají od zlata přes korozi-
vzdorné a teplotně odolné oceli až po slitiny 
hliníku a titanu. Stavební výkon se pohybuje od 
2 do 20 cm3 za hodinu v závislosti na materiálu 
a požadavcích na jakost povrchu. Aditivní vý-
roba nabízí zcela nové možnosti konstruování 
i výroby nových dílů v letectví a kosmonautice, 
stejně jako v medicínské produkci, kde má již 
své nezastupitelné postavení. 

Ondřej Svoboda, Misan

Okuma LB3000 EXII MY 
ARMROID

Okuma Multus U3000 2SW 
1500

Okuma Genos M460V-5AX

Brother Speedio W1000Xd1

Okamoto OGM350NCIII + 
Misan Robocell

GE Concept Laser M2
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Expozice Misan jsou 
umístěny v pavilonu  
P (st. 114)  
a F (st. 088).
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Kromě špičkových nových strojů od 
předních výrobců představí i robo-
tická pracoviště z vlastního vývoje. 

O přípravách na veletrh hovořil Ing.  
Jakub Kaufman, který se ve firmě  
specializuje právě na robotiku.

 Na co se budete v letošním ročníku 
MSV specializovat, kladete na nějaký 
stroj či průmyslovou oblast důraz?
Letos chceme ukázat hlavně to, že vývoj 
a neustálé zdokonalování CNC strojů  
HYUNDAI WIA a dlouhotočných CNC auto-
matů Hanwha pokračuje i v této době. Ani 
my jsme nezaháleli a vystavíme mimo ně-
kolika CNC strojů se špičkovými parametry 
i  další dvě robotická pracoviště s věžovým 
a lineárním oboustranným zásobníkem.

 Co od MSV čekáte, proč tam vlastně 
jezdíte a na co se těšíte právě tento rok?
Na veletrhu si ceníme příležitosti setká-
vat se s našimi zákazníky a obchodními 
partnery. Současná situace, která náš obor 
obklopuje, je samozřejmě velmi zvláštní. 
Ale pohybujeme se na tomto trhu bezmála FO
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ROZHOVOR JAKUB KAUFMAN

PROFIKA NA MSV PŘEDSTAVÍ NOVÉ  
CNC STROJE OD HYUNDAI WIA A HANWHA  
Česká firma PROFIKA, která se specializuje na prodej CNC strojů, 
je na Mezinárodním strojírenském veletrhu pravidelným vystavovatelem. 
Letos ji najdete v pavilonu P, stánek 081.

Na veletrhu si firma 
cení nejvíce příležitost 
setkávat se  
s obchodními partnery 
i se zákazníky. 

30 let a máme zkušenost, že se v těžších 
chvílích vyplatí dělat pořád to samé. To fun-
guje. Od roku 1992 jsme nevynechali žádný 
veletrh. Takže jakmile je to možné, zase 
vystavujeme. Navíc očekáváme, že lidé 
budou mít zájem o prozkoumání novinek ve 
světě strojírenství, vzhledem k tomu, že byl 
minulý ročník zrušen. Ono totiž vidět nový 
stroj v katalogu nebo na on-line prezen-
taci je přeci jen jiné, než ho spatřit naživo. 
Člověk pak vidí, jak je stroj zpracovaný, 
může si lépe představit jeho mohutnost 
a samozřejmě se u nás může i osobně po-
bavit s techniky a technology o možnostech 
jednotlivých strojů. 

 Byl tento ročník vzhledem k organizaci 
nějak složitější, čekáte např. kvůli  
covidu obtížnější dopravu zboží?
Jistě se objevují těžkosti, se kterými 
se musíme vypořádat. Naštěstí mimo 
centrální celní sklad v Hamburku všichni 
evropští dealeři HYUNDAI WIA a Hanwha 
drží skladem mnoho strojů. Dodávka 

„Ani v této době jsme nezaháleli a na MSV 
vystavíme kromě CNC strojů i dvě námi vyvinutá 
robotická pracoviště s věžovým a lineárním 
oboustranným zásobníkem,“ říká Jakub Kaufman, 
který v PROFICE rozvíjí oblast robotiky.

Novinky v portfoliu značky Hyundai Wia je CNC 
centrum SE2200LM...

... a stroj KF5600II.

Dlouhotočný CNC automat Hanwha XP32S.

1

2

3

4

1

2



FO
TO

: P
R

O
FI

K
A

techmagazin.cz l 17

a ani doprava strojů na veletrh tak nej-
sou ohroženy.

 Co MSV PROFICE a podobným 
firmám přináší?
Samotná firma PROFIKA se po 30leté 
dráze ve strojírenství již představovat 
nemusí. V Brně i Nitře vystavujeme skoro 
tři desetiletí a máme dojem, že nás mají 
výrobní firmy v povědomí, ví, že existuje-
me, a znají náš sortiment. To není málo, 
když uvážíme, že PROFIKA jako 100% 
česká společnost vznikla úplně od nuly. 
Veletrh nám tedy spíše přináší možnost 
ukázat novinky v našem portfoliu většímu 
množství  lidí. Ne všichni mají pokaždé 
čas se zúčastnit našich každoročních dní 
otevřených dveří nebo se stavit v show- 
roomu v Benátkách nad Jizerou, a tak 
mají další možnost, kde stroje, robotizace 
a techniky od PROFIKY vidět. Nutno ale 

také podotknout, že současná brněn-
ská výstava, její organizace, možnosti 
a provedení, již má světové pětihvězdič-
kové parametry a rádi se zde setkáváme 
s lidmi z oboru.   

 Představíte letos i nějaké vlastní 
novinky z vašeho vývoje?
Tento ročník Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu je pro nás výjimečný právě 
tím, že můžeme širší strojírenské veřej-
nosti ukázat námi vyvíjené a vyráběné 
univerzální robotické buňky. To jsme chtěli 
udělat již minulý rok, ale covid situace 
nám to překazila. Letos tedy budou moci 
návštěvníci vidět dvě novinky mezi uni-
verzálními buňkami, které nabízí rychlou, 
snadnou a efektivní robotizaci, a to již od 
menších a středních výrobních kapacit. 

Tereza Holá

GO!

 murrelektronik.cz

Ušetřete 30 % nákladů se 
systémovou technikou – 
Pojďme na to!

Digitální transformace na Vás 
nepočká! Proto musíte jednat teď, 
abyste se mohli postavit rostoucí 
konkurenci a neustále se zvyšujícím 
nákladům. Účinná a efektivní řešení 
však existují! Díky decentrálním 
instalačním řešením od společnosti 
Murrelektronik ušetříte až 30 %.  

Jste připraveni na budoucnost?

BUDOUCNOST 
ZAČÍNÁ 
PRÁVĚ TEĎ

Systémová technika
by Murrelektronik
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Jasným trendem v průmyslové výro-
bě je snaha o zrychlování výrobního 
procesu a efektivnější využívání zdrojů 

a surovin. Cílem je vyrábět více a levněji, ale 
zároveň konzistentněji, zavádět systémová 
řešení na snížení chybovosti, zvýšení průto-
ku výroby a zlepšení plynulosti materiá- 
lového toku. Základním předpokladem, 
vedle zvyšování efektivity, je nezatěžovat 
kvalifikované pracovníky úkoly a úkony, 
které lze vyřešit softwarovou nebo hardwa-
rovou automatizací.

Software na řízení výroby
Součástí moderních řešení jsou softwarové 
prostředky automatizovaného řízení výro- 
by – CAPP aplikace, které umožňují začle-
nění řezacích a obráběcích center do infor-

mačního systému výrobního podniku. Jde 
zpravidla o skladové hospodářství a da-
tabáze dílů (výrobků) a objednávek, které 
jsou propojeny se softwary na generování 
NC programů (CAM), a s řídicími systémy 
jednotlivých strojů. CAPP aplikace záro-
veň poskytují rozhraní pro oboustrannou 
komunikaci s podnikovým ERP systémem. 
Díky tomu dokáže podnik významně zrychlit 
výrobní proces, neboť mu to umožňuje 
zavést automatizaci do tvorby obráběcích 
plánů, vyhodnocovat stav rozpracovanosti 
jednotlivých objednávek či automatizovat 
nebo alespoň poloautomatizovat třídění 
vyráběných dílů. Od vstupu materiálu na 
sklad, například prostřednictvím načítání 
čárového nebo QR kódu, vstupuje materiál 
do systému a mohou mu být automaticky 

přidělovány operace. Tím je definován jeho 
tok výrobou až po konečný výrobek.

Zařízení umožňující automatizaci
Neméně významnou součástí automatizace 
materiálového toku jsou samotná zařízení 
umožňující skladování a automatizovanou 
přepravu obráběného materiálu mezi sklady 
a jednotlivými stanovišti ve výrobě. Například 
ve velkých podnicích se na skladování použí-
vají věžové zásobníkové sestavy (viz obr. 2), 
které mohou mít až několik stovek pozic. Pro 
přepravu materiálu slouží různorodé podavače, 
zvedací manipulátory, dopravníky, automa-
tické jeřáby a také specializovaná zařízení pro 
automatické třídění dílů. Zavedenými prostřed-
ky pro znásobení efektivity řezacích strojů, jsou 
například automatické výměnné stoly (využí- FO
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AUTOMATIZACE MATERIÁLOVÉHO TOKU
Inovativním projektem MSLoop pro australskou loděnici dosáhla 
společnost MicroStep nový milník v automatizaci materiálového toku  
v CNC řezacích centrech.

Velkoformátový systém 
výměnných roštů MicroStep 
MSLoop se třemi pracovními 
pozicemi (místo instalace: 
Austrálie).

Sestava CNC laserového 
řezacího centra MicroStep 
MSF Pro s výměnným stolem, 
automatickým nakladačem 
MSLoad a dvěma věžními 
zásobníky plechů (místo instalace: 
Německo).

Vizualizace systému MSLoop 
s jednotlivými pracovními zónami: 
a) Popisovací a otryskávací portál, 
b) Řezací portál, c) Naznačení 
pohybu soustavy pohyblivých 
roštů.

MSLoop integrovaný  
s velkoformátovým laserovým 
řezacím strojem MSF Max se 
zapuštěným systémem návratu 
roštu do nakládací zóny (rozměr 
pracovní plochy stroje je  
10 x 3,5 m).
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vané především v laserovém řezání), které od-
dělují zónu řezání od zóny nakládky a vykládky 
materiálu. Mohou být doplněny o automatické 
nakládání materiálu a také jeho třídění.

Systém MSLoop
Další, kvantitativně vyšší úrovně v efektivitě 
využívání řezacího stroje lze taktéž do-
sáhnout rozdělením zóny nakládky a vy-
kládky materiálu. V průběhu let 2018–2020 
MicroStep vyvinul a dodal komplexní kon-
cepci CNC centra s trojicí výměnných roštů, 
které se pohybují ve smyčce tak, aby mohly 
souběžně probíhat procesy nakládky a po-
pisování materiálu, řezání materiálu i jeho 
vykládky. Systém, znázorněný ve vizualizaci 
na obr. 3, je dodáván pod názvem MSLoop.

MSLoop sestává ze tří pracovních zón – 
zóny nakládky materiálu, zóny opracování 
(např. řezání) materiálu a zóny vykládky 
opracovaných dílů. Pohyb materiálu mezi 
zónami je zajištěn pohybem samotných 
roštů, na kterých se materiál nachází. Aby 
bylo umožněno střídání roštů na jednotli-
vých pracovních pozicích, dokáží se rošty 
v zóně nakládky a vykládky pohybovat i ve 
vertikálním směru (nahoru a dolů). Rošt ze 
zóny vykládky se vrací na úvodní pozici 
zpět pod prostřední řezací zónu. 

Další zvýšení efektivity lze dosáhnout 
rozložením technologií na několik portálů. Na 
obr. 3 je vidět v zóně nakládky další techno-
logický portál, který může sloužit například 
k popisování naloženého plechu, čímž je 
umožněno souběžné popisování i řezání.

V závislosti na použité technologii nebo 
pracovním postupu může jít při MSLoop 
o nadzemní systém, kde se rošt vrací pod 
řezací zónu těsně nad úrovní podlahy 
výrobní haly, ale také o částečně zapuště-
ný systém, kde je návrat roštu pod úrovní 
podlahy (viz obr. 4). Výhodou částečně 
zapuštěného systému je možnost tří 
vertikálních pozic roštu v zónách nakládky 
a vykládky, resp. možnost nakládat a vy-
kládat materiál s roštem polohovaným na 
úrovni podlahy.

Ověřeno v australské loděnici
Řešení systému výměnných roštů MSLoop 
bylo poprvé navrženo jako součást inova-
tivního projektu automatizované loděnice 
u zákazníka firmy MicroStep v australském 
Adelaide, kde slouží na prvotní zpracování 
plechů před procesem automatizovaného 
svařování při výrobě lodí. Kromě MSLoop 
sestává řezací linka z řezacího portálu na 
úkosové řezání plazmou do tloušťky 35 mm 
(300 A) a robustního popisovacího portálu 
na otryskávání pásů na povrchu materiálu 
a popisování technologických značek a QR 

kódů 32tryskovým inkoustovým popiso-
vačem. Rozměry jednotlivých pracovních 
roštů jsou 13 x 3,5 m. Součástí dodávky 
je CAPP aplikace Machine Production 
Management (MPM), jejíž skladový modul je 
napojen na skladové hospodářství lodě-
nice. Díky tomu je možná automatizace 
tvorby řezacích plánů pro konkrétní plechy, 
které přicházejí ze skladu ke strojům přes 
systém podavačů. Pro každý plech systém 
automaticky vygeneruje odpovídající počet 
popisovacích a řezacích plánů v závislosti 
na posloupnosti operací. 

Výjimečným rysem aplikace je možnost 
popisování obou stran plechu – po popsání 
vrchní strany může obsluha plech otočit 
a systém přesně nastaví souřadnicový sys-

tém tak, aby popisy z obou stran dílů byly 
vzájemně synchronizovány s přesností  
+/- 1 mm. Oba popisovací programy i ná-
sledný řezací program jsou přitom genero-
vány automaticky pomocí CAM softwaru 
Asper od MicroStep a distribuovány na 
jednotlivé stroje pomocí MPM. 

Po popsání je plech i s roštem přemístěn 
do řezací zóny linky a po vyřezání putu-
je rošt do zóny vykládky, kde je materiál 
i s odpadem přemístěn vedle linky pomocí 
magnetického jeřábu. Prázdný rošt se 
vrací pod řezací zónu zpět na nakládku. 
Ve stejnou dobu tak probíhají tři souběžné 
operace: nakládka s popisováním, řezání 
a vykládka, což umožňuje naplno vytěžit 
kapacitu systému bez prostojů. Takto navr-
žená linka je dimenzována na zpracování  
80 000 tun materiálu ročně, přičemž jeden 
rošt má nosnost 12 tun.

Koncept systému MSLoop umožňuje 
vysokou míru přizpůsobení se konkrét-
ní zákaznické aplikaci, jakož i možnost 
integrace do stávajících výrobních systémů 
s důrazem na interoperabilitu, automatizaci 
a bezpečnost. Uplatnění nachází přede-
vším ve výrobě strojů a zařízení v loďařství, 
stavebnictví či těžebním průmyslu.

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

David Chlad  
z materiálů firmy MicroStep 

Výjimečným rysem 
aplikace je možnost 
synchronizovaného 
popisování obou stran 
plechu.
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 Citizen a Miyano nyní fungují společně. 
Bylo spojení značek úspěšné? A jak ho 
přijali zákazníci?
T. Nagasawa: Ano, bylo úspěšné. Jeden 
a jeden jsou obvykle dva, ale dva spolu 
jsou vždy víc než jen dva. Spolupracujeme 
už řadu let, zejména v těch posledních, 
a cílem je dosáhnout společně ještě lepších 
výsledků. I když to samozřejmě není úplně 
jednoduché, protože každá z firem má svou 
vlastní odlišnou historii a charakter, proto je 
zásadní sjednotit tyto firemní kultury, aby se 
lidé adaptovali a přijali společné cíle. Vyža-
dovalo to nastavit společný kurs a stát se 
tak vedoucí firmou. Podařilo se to zvládnout 
v krátkém čase.
M. Reissig: Nabízíme nyní dva různé stroje. 
Citizen Cincom, jako „swiss type“, kde jsme 
již roky lídry na trhu, nyní doplnilo Miyano, 
které zaplnilo mezeru na trhu. Konkurenční 
zařízení tohoto druhu jsou mnohem rozmě-
rově větší, naše řešení je kompaktní a to 

zákazníci oceňují. Takže spojenectví obou 
značek umožňuje vzájemně posilovat jejich 
postavení.

 Máte nějakou zajímavou novinku?
T. Nagasawa: Například kolekce strojů 
z letošního podzimu představuje zcela nové 
zařízení – kombinaci konvenčního a lasero-
vého obrábění Miyano řady BNE-65MYY. 
Jsme jediní, kdo takovéto řešení nabízí 
a hned, jak jsme ho prezentovali, vzbudilo 
mezi zákazníky velký zájem. Věděli jsme 

od zákazníků z medicínského průmyslu, že 
pro výrobu používají samostatné obráběcí 
a laserové stroje. V německém Esslinge-
nu (Citizen Europe) a Citizen Japan jsme 
vyvinuli technologii, která umožňuje tyto 
operace zvládnout na jednom stroji. 
M. Reissig: Chceme být lídrem v tomto 
strojírenském segmentu, i když se za-
tím moc strojů tohoto typu neprodává. 
Jde o dost specializované zařízení, které 
žádný z konkurentů nenabízí. Bylo obtížné 
integrovat dvě takto různá zařízení, klasické 
obrábění a laser, do jediného stroje. Ale 
investicemi do výzkumu a vývoje se to 
podařilo.

Podobně třeba technologie LFV – další 
významná inovace, která řeší velký problém 
s třískami, zvláště při utváření dlouhých 
třísek, které jsou nepříjemné pro každý stroj, 
a pro vysokorychlostní zvlášť. Když jsme 
vyvinuli tuto technologii pro lámání dlouhých 
třísek, která se osvědčila i u specifických FO
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ROZHOVOR MARKUS REISSIG, TOSHIYUKI NAGASAWA

PRŮMYSL JE JAKO PIANISTA
Mezi hosty zářijového Open House firmy CNC invest byli i generální 
ředitel Citizen Machinery Europe Markus Reissig a evropský ředitel 
obchodního rozvoje společnosti Toshiyuki Nagasawa, a my jsme využili 
této příležitosti pro krátký rozhovor.

Pro uspokojení 
požadavků zákazníků 
disponuje firma od 
nejjednodušších strojů 
až po hi-tech inovativní 
zařízení.



materiálů, jako je inconel, vzbudila u zákaz-
níků extra velký zájem. Tuto technologii jsme 
integrovali do většiny našich strojů. 

 Nyní je éra IoT a Průmyslu 4.0. Chtějí 
zákazníci hlavně „chytré“ stroje, nebo je 
poptávka i po těch jednodušších?
T. Nagasawa: Máme oba typy zařízení. 
Od nejjednodušších po hi-tech inovativní 
stroje, a můžeme tak uspokojit požadavky 
různých zákazníků. Průmysl je jako pianista: 
Od high-end partů po spodní, jako třeba 
nenáročné nahrávky. Pro menší zákazníky 
je obvykle hlavním a jediným parametrem 
cena, a poptávají nízkonákladové stroje, ale 
v této kategorii soupeřit nechceme, snažíme 
se zaměřovat na střední a vyšší segment. 
Prodáváme technologii a služby.

M. Reissig: Máme ovšem stále i začínající 
zákazníky, novou generaci, kteří budují svůj 
byznys doslova v garáži, a pokud nevyrábějí 
složité komplexní díly, potřebují pro začátek 
jen jednoduché stroje. Nechtějí tolik inves-
tovat, protože nemají velký rozpočet, ale 
mnoho z nich vyroste a pak modernizuje. 
Když se z nich pak stává velká moderní to-
várna a potřebují efektivní výrobu, obrací se 
na nás. Takže, i když pro začátek objednají 
jeden nebo pár moderních strojů, po nich 
pak obvykle následují další. 

A i když hovoříme o nových modelech 
a technologiích, jako je třeba laser, na 
druhé straně jsou neméně důležité i služby, 
jako je třeba zajištění náhradních dílů, ne 
jenom na povinných deset let, ale na větší 
horizont. Máme stroje, které jsou v provozu 
už přes 30 let a stále běží. Stále na ně zajiš-
ťujeme náhradní díly včetně servisu, protože 
stroje nesmí stát, musí vyrábět a vydělávat 
zákazníkovi peníze.

 Jak vidíte vývoj ve strojírenství 
v postcovidové éře?
M. Reissig: Poslední rok byl obtížný, 
pandemie znamenala pro všechny výrazný 
pokles. Tento vývoj postihl nejen nás, ale 
i jiné strojírenské výrobce. Naše továrny 
v Japonsku i Thajsku musely čelit stejné 
situaci s nedostatkem některých potřeb-
ných dílů, ale úzká spolupráce s dodavateli 
i se zákazníky přinášela výsledky. Nachá-
zeli jsme určitá řešení, a i když docházelo 
ke zdržení zakázek, zákazníci to většinou 
akceptovali a měli porozumění. Často i oni 
sami postrádali materiál apod.  

Nyní se nám daří poměrně rychle zotavo-
vat, i když je jasné, že tak, jako v roce 2019, 
který byl považovaný za nejlepší, než udeřil 
koronavirus, to už nebude, a predikovat další 
vývoj je těžké, protože poslední rok bylo 
méně investic, mnoho jich bylo odloženo až 
na letošek. Ale jsme optimističtí, nepůsobí-
me jen v automobilovém průmyslu, kde jsou 
nyní kvůli elektronickým dílům problémy, ale 
v řadě dalších odvětví, např. v hydraulice, 
vzduchotechnice, energetice či medicín-
ských zařízeních. Máme široký záběr. Nedo-
dáváme jen stroje na výrobu motorů či jejich 
částí, ale mnoha dalších produktů, které jsou 
nyní na vzestupu, jako jsou osy větrných 
elektráren apod. Ostatně i elektromobily 
budou potřebovat díly vyráběné na našich 
strojích. A většina zákazníků se zotavuje 
z krize a hodlá s námi pokračovat.
T. Nagasawa: Silně zasažený byl třeba le-
tecký průmysl, ale nyní zase zahajuje výrobu 
a roste, například Airbus opět získává zakáz-
ky, a to je dobré znamení. Jakmile v příštích 
letech ožije, jsme připraveni. Menší firmy 
se rozhodují rychleji a preferují dodávky co 
nejrychlejší, velké společnosti mají investiční 
plány a ty je potřeba dobře připravit, včetně 
toho, jak budou dodávky probíhat. 

Josef Vališka

„Spojenectví značek Citizen a Miyano umožňuje 
vzájemně posilovat jejich postavení,“ vysvětluje 
generální ředitel Citizen Machinery Europe Markus 
Reissig.

„Kolekce strojů z letošního podzimu 
představuje zcela nové zařízení, které kombinuje 
konvenční a laserové obrábění,“ říká Toshiyuki 
Nagasawa, evropský ředitel obchodního rozvoje 
společnosti. 
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Naplno to platí u elektrických a pneu-
matických pohonů Festo. A to zdale-
ka nemáme na mysli jen mechanic-

kou stránku.

Nejprve elektrické pohony
Vše začíná už při výběru správné velikosti. 
Softwarové pomůcky „Electric Motion 
Sizing“ pro výběr pohonů a jejich kombi-
nací a „Handling Guide Online“ pro návrh 
kompletních manipulátorů jsou k dispozici 
zdarma na internetu. Díky nim i laik doká-
že zcela intuitivně za pomoci grafiky zadat 
základní hodnoty, ze kterých plyne nejen 
správná velikost, ale i všechny parametry 
pro nastavení budoucích sestav. Samo-
zřejmě pokaždé má uživatel na výběr 
z několika možností, které jsou přehledně 
seřazeny tak, aby se mohl rozhodnout 
podle vlastních preferencí. Software je 
připravuje výběrem z mnoha vyhovujících 
kombinací dokonce za pomoci séman-
tických postupů, bere tedy ohled na 
konkrétní situaci se všemi souvislostmi. 
K dispozici jsou samozřejmě modely ve 
3D pro všechny běžné softwary CAD, 

celek tak můžete přímo vložit do vlastní 
sestavy.

Vybrané pohony obsahují vše potřebné: 
servomotor s případnou převodovkou, jeho 
ovladač, mechaniku a software. Optimální 
využití zvolené velikosti znamená řešení bez 
zbytečných rezerv – vysoká energetická 
účinnost celého řetězce je tak spolehlivě 
zaručena. Dalším usnadněním práce je 
přenesení zadaných hodnot již ve for- FO
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VŠECH PĚT POHROMADĚ
Hospodárnost jde ruku v ruce s efektivitou. Efektivita znamená, 
že daný výrobek a jeho schopnosti využíváme co nejvíce.  
Aby to bylo možné, vyplatí se používat výrobky, které jsou  
už předem určeny ke vzájemné spolupráci.

Software připravuje 
pohony výběrem 
z mnoha vyhovujících 
kombinací dokonce za 
pomoci sémantických 
postupů.
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mě parametrů pro ovladače motorů. Jde 
o soubor, který stačí jen přenést a rázem 
odpadají starosti s vhodným omezením 
proudu, rychlosti, zrychlení apod. Pokud 
je celek řízen PLC Festo CPX-E, přenese 
se všechno ještě i do něj a ušetří čas při 
programování.

Stručný pohled na sortiment nám po-
skytne náhled na nejprodávanější výrobky: 
mechanické pohony (např. EGC), převodov-
ky EMGA, servomotory EMMT a ovladače 
CMMT (obr. 1). Pro dokreslení představ 
o kompletních manipulátorech ještě obrá-
zek prostorového portálu (obr. 2).

A jak je to s pneumatickými pohony? 
Software „Pneumatic Sizing“ odpoví na 
vaše zadání obvykle třemi variantami: hos-
podárnou, přesně odpovídající a výkonnou. 
Sami si z nich vyberete podle svého uváže-
ní. Následně můžete vybraný pohon vložit 
do dalšího softwaru „Festo Design Tool“ 
(viz obr. 3), kde jej doplníte vším potřeb-
ným (upevňovacími díly, čidly, koncovkami 
na pístnici apod.) a bleskurychle obdržíte 

model pro CAD. A nejen to. Automatic-
ky vytvořený individuální objednací kód 
slouží k objednávce všech vybraných dílů, 
dokonce můžete zvolit kompletní smon-
tovaný celek a ušetřit si práci s logistikou 
(objednávky, dodávky, příjem na sklad, 
zaskladnění a vyskladnění, ...) a montáží 
jednotlivých dílů, protože stále pracujete 
s jedinou dodávanou položkou.

Za zmínku také jistě stojí specifické 
výrobky se zaměřením na základní funkce 
s cílem ušetřit při nákupu, a především při 
následném používání. Jedná se zejména 
o novou variantu válců DSNU-S (obr. 4) 

s výraznou úsporou rozměrů, vybavených 
samočinně nastavitelným tlumením, které 
navíc ušetří mnoho času a námahy při 
seřizování, neboť zcela odpadá. Tento efekt 
naplno zesiluje nová řada patentovaných 
magnetických snímačů na válce SDBT-MSX 
(obr. 5). Čidlo se připevní přibližně do míst, 
kam patří, a více se o něj nemusíte starat. 
Během prvních pohybů válce se samostat-
ně naučí, kde má spínat, takže po prvotní 

montáži už se k němu nikdo nemusí vracet 
a hledat správnou polohu.

Úspory času a námahy jsou značné, 
o jistotě správného nastavení ani nemluvě. 
Komplet doplňují nové prostorově úsporné 
škrticí ventily VFOE z plastu. Výhody jsou 
jasné už ve fázi konstrukce – nemusíte se 
příliš omezovat hledáním místa pro ruku 
seřizovače s nástrojem, ventily se nastavují 
otočnou hlavicí, která se zatlačením aretuje.

Z uvedených příkladů vyplývá, že při 
hledání vhodných pohonů pro automati-
zaci se vyplatí věnovat pozornost nejen 
nákupní ceně, ale zejména vhodné velikosti 

a schopnosti využít všechny parametry na 
maximum. Vzájemné přizpůsobení jed-
notlivých komponentů a možnosti, které 
se v takovém případě pro vás otevírají, se 
na výsledných úsporách projeví nejsilněji, 
vždyť jde především o úspory pracnosti, 
a to je při trvalém růstu ceny lidské práce 
velmi efektivní. 

www.festo.cz

Část sortimentu elektrických 
pohonů Festo.

Prostorový portál: kusovník, 
model CAD a software jako 
výsledek rychlého návrhu 
softwarové pomůcky „Handling 
Guide Online“.

Rychlá cesta k modelu CAD 
a kusovníku nebo jedinému 
objednacímu kódu pro celou 
sestavu – „Festo Design Tool“.

Prostorově úsporné pneumatické 
válce DSNU-S.

Samočinně se učící čidla na 
válce SDBT-MSX.
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Těžištěm jejího nabídkového portfolia 
jsou strojírenské komponenty, poho-
ny, posuvy, a lineární technika, větši-

nou renomované italské provenience. Jak 
konstatuje jednatel firmy Oldřich Poul, tento 
ustálený prodejní sortiment je schopen 
uspokojit potřeby konstruktérů výrobců no-
vých strojů, jednoúčelových strojů, ale také 
potřeby náhradních dílů pro již instalované, 
především importované stroje a linky. 

Nabízený sortiment lze rozdělit do tří sku-
pin, které jsou obchodovány samostatně, 
avšak navzájem se vhodně doplňují a záro-
veň tvoří tři pevné pilíře ekonomiky firmy.

Pohony a posuvy 
Od samého počátku své existence se firma 
orientuje na italského výrobce BONFI-
GLIOLI RIDUTTORI. Tato renomovaná 
značka vyrábí kompletní paletu pohonných 
systémů, od nejjednodušších šnekových 
převodovek přes čelní, kuželočelní a pla-
netové převodovky do výše přenášeného 
krouticího momentu 500 000 Nm až po 
planetové převodovky, aplikované do 
mobilní techniky, kde ve spojení s hydrau-
lickým pohonem přenášejí kroutící moment 
až 200 000 Nm.

Širokou škálu převodovek doplňuje 
nabídka lineárních zdvižných převodovek 
na principu trapézových nebo kuličkových 
šroubů v kombinaci s převodovkou a elek-
tropohonem. 

Neustále se zvyšující požadavek na 
rychlost dodávek si vynutil značné skladové 

zásoby hotových výrobků, ale vzhledem ke 
specifickým nárokům zákazníků bylo nutno 
se orientovat i na možnosti přestavby po-
honů a v konečné fázi i na stavbu pohonů 
přímo ve firmě AMPO. Od roku 2015 tak 
funguje ve firmě specializované montáž-
ní centrum, kde jsou pohony montovány 
a zkoušeny především pro rychlé vyřízení 
specifických požadavků zákazníků.

Lineární technika 
Zájem o lineární techniku mají především 
zákazníci, kteří se zabývají výrobou manipu-
lační techniky, jednoúčelových CNC strojů 
a obráběcích center, těžkých řezacích stro-
jů, pil nebo polohovacích a manipulačních 
jednotek apod. Základem jsou produkty 
tchajwanské firmy PMI, které jsou dováže-
ny v komerčních délkách, kde jsou pak ve 
společnosti AMPO upravovány pro potřeby 
zákazníků. K tomuto účelu firma vybudova-
la řezací a montážní centrum, kde jsou na 
základě zadaných požadavků sestavovány 
zákaznické kity. Výběr zahrnuje kolejnice, 
vozíky i kuličkové šrouby široké škály roz-
měrů a provedení.
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Strojírenské komponenty 
Tato třetí skupina doplňuje první dva 
nosné obory. Pro konstruktéry a nákup-
čí firem je výhodou, že mohou pořídit 
komponenty pro stavbu strojů od jed-
noho dodavatele a tím využít i možnost 
příznivějších cen při nákupu celého „pa-
ketu“. Jedná se zejména o komponenty 
dopravníků, ze kterých je možno skládat 
a konfigurovat různé typy, velikosti a dél-
ky dopravníku podle potřeby dopravo-
vaného materiálu. Dále je to široká volba 
dopravních pásů, destičkových, modu-
lárních nebo článkových, z různých druhů 
materiálů. Tyto produkty jsou z dílny firmy 
System Plast, náležející do koncernu 
REGAL REXNORD.   

Další skupinu strojírenského segmentu 
představují pneumatické prvky WAIRCOM 
v celém sortimentu, umožnující sestavit 
běžné pneumatické obvody, dále kabelové 
energetické nosiče BREVETTI, rotační pří-
vody elektrické energie MERCOTAC, klou-
bové hřídele MARIO FERRI, a všesměrové 
válečky OKARTEK, které vhodně doplňují 
komplexní nabídku. 

Reprezentativní přehled produktů dodá-
vaných firmou AMPO budou mít návštěvníci 
Mezinárodního strojírenského veletrhu 
v Brně možnost vidět v její expozici v pa-
vilonu V na stánku 113, kde mohou získat 
i podrobnější informace o nabídce a mož-
nostech. 

www.ampo.cz, www.ampo.sk

Sortiment rozdělený do 
tří skupin se navzájem 
vhodně doplňuje a 
zároveň tvoří pevné 
pilíře ekonomiky firmy.

ŠPIČKOVÁ ITALSKÁ TECHNIKA Z VYSOČINY
Moderní svět je ve znamení globalizace, ale firmy vždy ocení, pokud se 
mohou obrátit na spolehlivého dodavatele, který je „po ruce“ s nabídkou 
požadované kvality a profesionálním přístupem s letitou zkušeností. To 
je i případ obchodní firmy AMPO ze Žďáru nad Sázavou. 
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g  Tel.: +420 603 232 151
g  E-mail: michal.novak@tibbis.cz
g  www.tibbis.cz



Panasonic Industry zve návštěvníky do 
svého stánku 41 v pavilonu G1, kde bude 
prezentovat laserový popisovací systém, 

který bude možné „naživo“ otestovat v připra-
vené pracovní stanici.

Praktický laserový systém
Systémy pro laserové popisování Panasonic 
nabízí velmi snadnou obsluhu, odnímatelnou 
popisovací hlavu a výjimečnou odolnost v ná-
ročných průmyslových podmínkách. Laserová 
hlava má pasivní chlazení a disponuje krytím 
IP64 pro trvalé (24/7) a bezproblémové použití 
v prašném či olejem kontaminovaném prostře-
dí. Díky úzké spolupráci s uživateli převážně 
z oblasti automobilového průmyslu se podařilo 
definovat funkce a vlastnosti důležité pro větši-
nu aplikací. Optimalizací hardware i ovládacího 
programového vybavení se podařilo vyladit vše 
tak, aby většinu projektů bylo možné vyřešit 
pouze volbou přednastavených programů. 
Samozřejmostí je zachování možnosti plné 
kontroly, kde si můžete nastavením potřebných 
parametrů upravit vše na míru vašemu projektu.

Laserové systémy jsou schopny popisovat 
plasty, kovy i některé další materiály. Umožňují 
popisovat výrobky textem, čárovým nebo 2D 
kódem. Nízká produkce tepla během proce-
su popisování umožňuje popis velmi malých 
znaků o velikosti pouhých 0,15 x 0,15 mm. 
Kromě typických oblastí použití, jako jsou 
značení plastových součástek, baterií, elektro-
niky, ložisek, ozubených kol, řemenic, kabelů, 
vodičů, značení nástrojů pro obráběcí stroje 
atd., nachází laserový popis uplatnění v oblasti 
výroby polovodičových součástek a miniatur-
ních konektorů.

Nastavení v jednom kroku
Součástí dodávky zařízení je software Laser 
Marker NAVI Smart. Toto uživatelské prostředí 
umožňuje na počítači nebo tabletu navrh-
nout a na výrobek umístit např. logo, 2D kód 
nebo text. Tento software, který se následně 
používá i k ovládání popisovacího zařízení, 
lze přizpůsobit podle požadavků uživatele: 
pro technika, který značení navrhuje s plným 
přístupem, a odlišné prostředí pro operátora 
zařízení. Ovládací tablet je možné k popisova-
či připojit bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi. 

Laserový popisovací 
systém LP-RV200 
dosahuje vysoce kvalitního 
popisu s nejlepším 
možným kontrastem. 

Odpojitelná laserová 
hlava s krytím IP64 
umožňuje nasazení  
i v provozech s velkým 
znečištěním.
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PANASONIC INDUSTRY: MSV VE ZNAMENÍ 
SERVOPOHONŮ A LASEROVÉHO POPISOVÁNÍ 
V oblasti laserové techniky i řízení pohonů patří společnost Panasonic 
Industry k inovátorům. Kromě nových produktů představených 
v průběhu roku bude na MSV k vidění 400V systém servopohonů  
a systém pro laserové popisování. 
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Výkon laseru, rychlost skenování a frekvence 
pulzů se nastavují s ohledem na typ materiálu 
a druh popisu. Uživateli je k dispozici knihovna 
kombinací materiálů a vzorů značení. Nejběž-
nější úlohy je tedy možné nastavit jediným 
stiskem tlačítka.

Servopohony 400 V
Přibližně 70 % pohonů v průmyslové auto-
matizaci jsou systémy s třífázovým napájením 
400 V. Panasonic pro tento segment nabízí 
servopohony nové řady Minas A6 Multi s vý-
kony od 400 W až do 5 kW. Řídicí jednotky 
servopohonů Minas A6 Multi jsou jen 50 mm 
široké a každá může nezávisle ovládat dvojici 
servomotorů. Společné liniové napájení je dal-
ším benefitem pro návrh i montáž složitějších 

systémů. Řídicí jednotky lze takto napájet ze 
společného napájecího zdroje, takže dochá-
zí k výraznému ušetření místa v rozvaděči. 
Z hlediska bezpečnosti je v servopohonech 
integrováno 18 bezpečnostních funkcí. Pohony 
Minas A6 Multi splňují nejpřísnější požadavky 
bezpečnostních norem (SIL3 a PLe).

Servomotory Minas A6 Multi je možné vhod-
ně použít např. v průmyslových robotech, kde 
je nejdůležitějším parametrem stabilní výkon 
při proměnném zatížení a různých polohách 
ramene. Servopohony Minas A6 Multi jsou 
vybaveny adaptivním řízením, které omezuje 
vliv tohoto zatížení. Adaptivní řízení s kompen-
zací zatížení je výhodné také pro manipulátory 
plnící úlohy Pick and Place. Zde jsou častými 
požadavky na vysokou rychlost a přesnost 
pohybů. Kromě adaptivního řízení hraje také 
důležitou roli schopnost rychlé odezvy celého 
systému, což zajišťuje velmi přesné polohování 
v optimálním čase. 

Úspěšná automatizace
Servomotory s průmyslovým řízením EtherCat 
nebo RTX, senzory s komunikací IO-Link, inte-
ligentní elektroměry s podporou Modbus, řídicí 
systémy PLC s širokou paletou komunikačních 
protokolů jsou základem úspěšných projektů 
po celém světě. Optimální souhrou jednotlivých 
částí automatizačního systému vzniká ucelený 
koncept automatizace, která přináší požadova-
nou bezpečnost, šetří čas i lidské zdroje. Vzá-
jemná komunikace a spolehlivost všech článků 
pomyslného automatizovaného řetězce zajistí 
hladký chod výrobní linky či celého automatizo-
vaného provozu. 

Pro rozhodnutí, jaký výrobek zvolit, je 
v dnešní době kromě finančního hlediska 
i hledisko ekologické. Výrobky Panasonic jsou 
vyvíjeny a vyráběny s velkým přihlédnutím 
na ochranu životního prostředí. Celá skupi-
na Panasonic klade vysoký důraz na výběr 
materiálů, udržitelnost a maximální soulad 
s přírodou.

Z dalších oblastí automatizační techniky se 
bude možné na stánku seznámit s přesnými 
laserovými senzory, komunikací IO Link, inte-
ligentními elektroměry Eco Power Meter, ioni-
zery jak pro bodové, tak pro plošné odstranění 
statického náboje a samozřejmě zde nebudou 
chybět PLC a dotykové operátorské panely. 

www.panasonic-electric-works.cz

Řada servomotorů MINAS A6 vhodná  
pro nejnáročnější průmyslové aplikace 

Nový 400V systém MINAS A6 Multi 
s integrovanými bezpečnostními funkcemi  
a modulárním řešením servopohonů

3

4

Laserové systémy  
jsou schopny  
popisovat plasty,  
kovy i další materiály 
textem, čárovým  
nebo 2D kódem.

MSV 2021 TÉMA

Vše pro automatizaci.
Senzory, servopohony, PLC, HMI, laserové popisovací 
a svařovací systémy … komplexní portfolio 
pro průmyslovou automatizaci. 

Navštivte náš stánek G1-41 na veletrhu MSV 2021 www.panasonic-electric-works.cz
info.pewczs@eu.panasonic.com
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Společnost BIBUS, která značku 
Movomech na našem trhu zastupuje, 
nabízí jako dodavatel mnoha různých 

technických komponent do širokého portfo-
lia průmyslových odvětví osvědčená řešení 
se svou manipulační technikou a jejich 
komponentami.

Řady vakuových manipulátorů  
Vacuhand a Easyhand jsou v různých 
variantách součástí sortimentu značky 
Movomech již po celá desetiletí. Pro rok 
2021 značka rozšířila svůj sortiment vaku-
ových manipulátorů o novinky: Vacuhand 
Pro (výkonný manipulátor do hmotnosti  
250 kg), Easyhand Pro (ergonomický ma-

nipulátor do hmotnosti 50 kg), Easyhand M 
(všestranný manipulátor do hmotnosti  
50 kg) a Easyhand Pro Rapid (rychlý mani-
pulátor do hmotnosti 35 kg).

Všechny vakuové manipulátory zjedno-
dušují manipulaci s materiálem a umožňují 
efektivní, plynulé a ergonomické zvedání 
různých typů výrobků. S pomocí vakua lze 
bezpečně zvedat cokoli – desky, skleněné 
dílce, pytle i kartonové krabice.

Modulární sortiment
Velkou výhodou produktového programu je 
jeho modularita. Řada příslušenství je uzpů-
sobena pro několik zvedacích jednotek, což 

umožňuje vytváření flexibilních pracovních 
stanovišť s mnoha různými manipulátory.

Intuitivní ovládání, ergonomie a flexibilita
Hlavní výhodou vakuových manipulátorů je 
jejich intuitivní ovládání, což minimalizuje 
dobu zaškolení pracovníků. Manipulátory 
umožňují také rychlejší a bezpečnější ma-
nipulaci s materiálem, přičemž je obsluha 
ušetřena namáhavého a nepohodlného 
zvedání. Což je velmi výhodné pro pracov-
níky i pro výrobu.

K dalším výhodám patří usnadňování zve-
dání těžkých předmětů bez nutnosti používat 
značnou fyzickou sílu. Díky tomu, že veškerý FO
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VAKUOVÉ MANIPULÁTORY MOVOMECH 
Z PORTFOLIA BIBUS 
Díky vakuovým manipulátorům je manipulace s materiálem  
jednodušší a efektivnější. Zároveň se snižuje riziko zranění v důsledku 
přetěžování. Společnost Movomech doplňuje v roce 2021 produktovou 
řadu vakuových manipulátorů o další typy. 
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S pomocí vakua lze 
bezpečně zvedat  
cokoliv, od desek  
a pytlů přes skleněné 
dílce až po kartonové 
krabice.



personál může manipulovat s materiálem bez ohledu na své fyzické 
možnosti, zvyšuje se flexibilita výroby pro zaměstnavatele.

Komplexní pracoviště a bezpečnost
Vakuové manipulátory s pečlivě zvoleným příslušenstvím, které  
jsou nainstalovány na sloupovém jeřábu nebo na pojezdových  
drahách, tvoří komplexní pracoviště určené k ergonomické  
manipulaci s materiálem.

Vakuové manipulátory značky Movomech disponují označením 
CE podle evropské směrnice o strojních zařízeních. Byly vyvinu-
ty i vyrobeny ve Švédsku s důrazem na bezpečnost, ergonomii 
a výkonnost. 

Marin Báča, manažer produktu  
baca@bibus.cz, www.bibus.cz

Vacuhand Pro (Novinka 2021) – Výkonný manipulátor pro manipulaci s pytli, 
kartonovými krabicemi a panely o hmotnosti do 250 kg. 

Easyhand M (Novinka 2021) – Všestranný vakuový manipulátor s širokou škálou 
příslušenství pro manipulaci s panely a kartonovými krabicemi o hmotnosti do 50 kg.  

Easyhand Pro (Novinka 2021) – Snadno použitelný, ergonomický manipulátor, 
který lze při manipulaci se zbožím o hmotnosti do 50 kg ovládat jednou rukou.  

Easyhand Pro Rapid (Novinka 2021) – Rychlý a efektivní vakuový manipulátor 
pro manipulaci s balíky a kartonovými krabicemi o hmotnosti do 35 kg, které lze 
s výhodou využívat pro manipulaci s materiálem v logistických centrech.
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Nemusí to znamenat, že se jedná 
o něco, co je předmětem vynálezu 
a mělo by se patentovat. Mnohem 

častěji se setkáme s takovým řešením, 
které spojuje několik zcela standardních 
poznatků, a díky jejich kombinaci získáme 
novou možnost použití nebo využití.

Neobvyklá vývojová řešení
Plzeňská firma HOFMEISTER disponu-
je vlastním vývojovým i konstrukčním 
oddělením i vlastní výrobní základnou. 
To umožňuje nabízet nejenom vybavení 
jednotlivých částí výrobního procesu (např. 
přípravek pro upnutí obrobku, nástroj na 
obrábění, měřidlo apod.), ale i řešení celé-
ho výrobního procesu od vstupu dílce do 
stroje po jeho proměření a předání na další 
pracoviště. Pokud řešíte celý proces výro-
by, získáte o něm ucelenější obraz, a máte 
daleko větší šanci, že vaše řešení bude ne-
obvyklé, nové, inovativní. Je to, jako když 
při skládání Rubikovy kostky vidíte jenom 
jednu stěnu, nebo máte možnost dívat se 
na všechny.

Příkladem takového řešení byl návrh 
technologie obrábění skříně pro zákazníka 
ze střední Moravy. Jednalo se o odlitek, FO
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INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE  
A NÁSTROJE V PRAXI
Přídavné jméno inovativní znamená, že předmět,  
o kterém mluvíme, souvisí s inovací, že je v něčem nový,  
nebo je použitý jiným než obvyklým způsobem. 
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Komponenty 
dopravníků

Pohony a elektromotory

Lineární 
systémy

Strojní 
komponenty

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

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

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

www.ampo.cz

AMPO s.r.o.      

Brněnská 2345/43

591 01  Žďár nad Sázavou

Tel.: +420 566 686 111      

Fax: +420 566 686 112     

 E-mail: ampo@ampo.cz

rádi Vám poskytneme odborný servi

DDDDDÁÁVVÁÁMMEE VVĚĚCCCCCII DDDDOO PPPPOOHHYYBBUUU………

AMPO - inzerce 68x297mm - 8-17.indd   1MPO - inzerce 68x297mm - 8-17.indd   1 16.8.2017   10:24:1816.8.2017   10:24:18

který neměl obrobené žádné dosedací 
plochy, a na stroj byl už dodán nalakova-
ný. Firma HOFMEISTER měla navrhnout 
a dodat upínací přípravek, technologii 
obrábění i nástroje. Pro upnutí výrobku byly 
použity upínací prvky KOSMEK se zámkem, 
který zajistí vysokou a stálou upínací sílu. 
Vrstva laku však byla silná několik desetin 
milimetru a při upínání velkou silou zůstaly 
na plochách neakceptovatelné stopy. Navíc 
nebylo kvůli tomu možné zaručit přesné 
tolerance některých rozměrů. Řešením se 
nakonec ukázala neobvyklá modifikace upí-
nacího systému, kterou navrhla a provedla 
firma HOFMEISTER.

Přizpůsobené technologie
Jiný inovativní návrh byl využit u zákazníka 
ze severu Čech. Bylo potřeba soustružit 
tvarový čelní zápich, včetně sražení hran. 
Za základ byla použita speciální břitová 
destička německé firmy Kemmer. Pou-
hým vybroušením požadovaného tvaru do 
destičky však návrh neskončil. Při rozto-
čení na potřebnou rychlost obrábění došlo 
k rozkmitání celé soustavy stroj – obrobek 
– nástroj. Řešením bylo využití běžných 
komponent neobvyklým způsobem. Firma 
HOFMEISTER navrhla, vyrobila a odzkouše-
la nástroj, který odstranil uvedené nedo-
statky. Byla použita speciálně upravená 
vyvrtávací tyč s hlavicí, a do ní byl upnutý 
nůž s tvarovou destičkou. Celý nástroj byl 
navržen tak, aby bylo možné provést jeho 
přesné dovyvážení.

V jednom z minulých čísel TechMagazí-
nu bylo popsáno nasazení hybridních ko-
toučových fréz. Tento nástroj sám o sobě 
můžeme určitě nazvat jako inovativní. 
Přesto i u něho lze posunout úroveň o stu-
pínek výš. U jedné východočeské firmy 
byl v zadání pro návrh technologie uveden 
i čas obrábění. Firma HOFMEISTER 
navrhla frézování drážek kompozitní 
kotoučovou frézou. Poté následuje vrtací 
operace. Stroj má však poměrně zdlou-
havou výměnu nástrojů, která negativně 
ovlivňuje výsledný čas výroby dílu. Na to 
bylo potřeba reagovat a problém vyřešit 
zcela netradičním způsobem. Výsledkem 
bylo upnutí vrtáku i kotoučové frézy na 
společný upínací trn a tím vyřazení jedné 
výměny nástroje. Výsledný čas obrábění 
dílu byl ve finále kratší, než v původní 
časové studii. 

Stanislav Škabraha, HOFMEISTERFO
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Inovativní řešení  
spojuje několik stan-
dardních poznatků, 
jejichž kombinací 
získáme zcela novou 
možnost použití.

Mezi inovativní nástroje 
můžeme zařadit frézu firmy 
Kemmer původně určenou 
pro frézování zápichů. Při 
vhodném upnutí obrobku 
a s použitím speciální 
tvarové destičky byla fréza 
s úspěchem použita na 
výrobu drážek u kotoučů 
ABS.

Využití hybridních 
kotoučových fréz 
jednoznačně potvrzuje jejich 
přednosti, zejména tlumení 
vibrací. 

Sestava hybridních 
kotoučových fréz na trnu 
umožňuje použití vyšších 
řezných podmínek, lepší 
kvalitu povrchu a výrazně 
vyšší trvanlivost břitů.
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Účastníci evropské NDT (Nedestruktivní 
testování) se během čtyř dnů mohli  
ve třech samostatných konferencích  

(11. workshop NDT in Progres, NDE for  
Safety a 51. Defektoskopie 2021), roz-
dělených do jednotlivých sekcí, seznámit 
s aktuálními trendy a novinkami v oboru. 
Na programu bylo zařazeno přes 60 před-
nášek světových i českých odborníků z řad 
renomovaných firem a institucí, mezi nimiž 
byli např. Serge Dos Santos, Frank Schubert, 
Péter Trampus, Peter Tscheliesnig, Vladimir 
Syasko, Bernard Kopec a další.

V rámci 14 konferenčních bloků se zaměřili 
mj. na problematiku aditivní výroby, průmyslu 
4.0 a digitálních dvojčat z pohledu NDT/NDE, 
praxe, certifikace, standardizace i nejnověj-
ších technologií používaných pro průmyslové 
aplikace, ale i nové směry v NDT/NDE a vzdě-
lávání nových specialistů. 

K zajímavým vystoupením patřil i osobní 
pohled účastníka uvedený pod názvem 50 let 
konferencí Defektoskopie aneb (ne)snesitelná 
lehkost nedestruktivního zkoušení v Česko-
slovensku, dokumentující neotřelou formou 
vývoj, jakým si česká Defektoskopie v po-
sledním půlstoletí prošla. Přednáška se dotkla 

i soudobých událostí a osobních zážitků 
přednášejícího Bernarda Kopce. 

Ve čtvrtém závěrečném dni této evropské 
multikonference se v dopoledním před-
náškovém bloku Defektoskopie věnovali 
čeští odborníci z firmy ATG (Tomáš Zavadil, 
Veronika Kadlecová a Petr Tichý) tématům 
kvalifikace NDT personálu, včetně mezilabo-
ratorního zkoušení způsobilosti, i praktickým 
zkušenostem a poznatkům z vizuální kontroly 
a možnostem využití techniky ECA (Eddy 
Curent Array).

Po celou dobu konference byla součástí 
i výstava techniky a vybavení pro nedestruk-
tivní testování NDT Expo, kde se účastníci 
konference mohli seznámit s novinkami 
prezentovanými jejich výrobci či dodavateli 
v praktické podobě a s možností konzultace 
s firemními specialisty. 

I přes veškeré trable spojené s přípravami, 
se celá akce vcelku podařila. A litovat mohou 
zejména ti, co se jí nezúčastnili. Přišli totiž o to 
krásné, sejít se „naživo“ s odborníky ze všech 
oblastí NDT/NDE. 

Závěrem bychom chtěli všechny pozvat na 
příští rok do Přerova na 52. ročník Defek-
toskopie, která se bude konat začátkem 
listopadu v Hotelu Jana. 

Libor Topolář

TÉMA MSV 2021

DRUHÉ EVROPSKÉ NDT  
A CM DNY V PRAZE
Hybridní konference evropské NDT se konala 4. – 7. října 
v pražském Konferenčním centru, kde se ji zúčastnilo přes 
150 NDT profesionálů včetně přihlášených on-line.
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Vše pro automatizaci.
Senzory, servopohony, PLC, HMI, laserové 
popisovací a svařovací systémy … komplexní 
portfolio pro průmyslovou automatizaci. 

Navštivte náš stánek G1-41 na 
veletrhu MSV 2021

www.panasonic-electric-works.cz
info.pewczs@eu.panasonic.com

Přijďte naživo vyzkoušet snadno 
ovladatelný laserový popisovací 
systém pro plasty i kovy. 
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Japonskou značku KLEENTEK zastupuje 
již téměř třicet let v Čechách i na Slo-
vensku rodinná společnost KLEENTEK, 

spol. s r. o. Novinka, která rozšiřuje možnosti 
předchozích řad přístrojů KLEENTEK LP a SP, 
nejenže vychází vstříc požadavkům Průmyslu 
4.0, ale i nyní nastupujícímu trendu cirkulární 
ekonomiky. Technické úpravy umožňují větší 
flexibilitu v používání tohoto zařízení (posky-
tuje širší škálu využití v různých aplikacích) 
a také dálkový přenos dat pro analýzy v reál-
ném čase. 

„Zařízení lze přímo implementovat do stroje 
a pomocí něj tak sbírat nebo i sdílet informace 
o stavu, jako je teplota, vlhkost či další ukaza-
tele a parametry stroje,“ vysvětluje Vladislav 
Chvalina, jednatel firmy KLEENTEK, spol. s r.o.

Data, z kterých lze vyčíst každou abnorma-
litu (např. vodu či zvýšenou vlhkost v oleji), 
mohou být sbírána buď u zákazníka, nebo 
zasílána on-line přímo do firmy KLEEN-
TEK. Díky citlivým senzorům lze zjistit, 
v který den, hodinu či minutu se problém 
objevil, zatímco běžné metody takovou 
situaci vyhodnotí až v řádu týdnů nebo 
měsíců, což mezitím může vést k poruše stroje 
nebo jeho klíčových komponent a následně 
k nežádoucí odstávce. Právě tomu lze zabránit 
novým systémem KLEENTEK.

Pomocí tohoto zařízení je firma schopna 
nejen ovlivnit budoucí stav stroje, ale i bez-
prostředně reagovat na jakékoliv anomálie. 
Nejjednodušší a nejlevnější je totiž prevence, 
a to je to, na čem značka KLEENTEK pracuje 
téměř půl století. Díky citlivým senzorům je 
vznik problému vidět okamžitě. K zákazníkovi 
vzápětí putuje příslušná informace, aby mohl 
bezprostředně sjednat nápravu, takže problém 
dál neexpanduje. 

Společné řešení problémů
Již řadu let připravuje KLEENTEK pro firmy 
různá školení a semináře, kde jsou účastníkům 
předkládány informace typu, např., že když 
dochází k určitému jevu, má to pravděpodob-
né příčiny v konkrétních faktorech. Některé 
společnosti, které se zúčastňují seminářů, mají 
vysoce kvalitní týmy údržby a jejich technické 
podpory na vysoké úrovni, některé naopak 
kvůli charakteru výroby si raději najmou spe-
cializované odborné firmy, které jim garantují 
přístup k požadovaným informacím. Rozsah 

zaškolení může být v řádu hodin, ale i týdnů, 
záleží na požadavcích, a liší se od instalace 
k instalaci. Každý zákazník dostane informace, 
které dostat může. 

O své znalosti a dlouhodobé zkušenosti (za 
léta působení v oboru jich není málo) se firma 
dělí se zákazníky na pravidelných seminá-
řích, kde se probírají nejrůznější aplikace 
a poznatky z provozu instalovaných zařízení. 
Například letošní seminář proběhl v hotelu 
Všetice třetí zářijový týden (psalo se o něm 
v TechMagazínu č. 9). Zde se účastníci nejen 
seznámí s novinkami, ale řeší se nejrůznější 
problémy a požadavky zákazníků, pro které se 
na semináři snaží najít vhodná řešení. Unikátní 
je i to, že se zde setkávají lidé z konkurenčních 
firem, což činí tyto akce velmi populární. 

„Na seminářích jsme schopni podchytit celé 
průmyslové spektrum, protože jsme všude 
tam, kde se používá olej. Zároveň tato setkání 

obohacují i nás o další cenné zkušenosti z pra-
xe, které jsou jinak nedosažitelné,“ konstatuje 
jednatelka firmy Ludmila Chvalinová.

Vlastní údržbu nebo najímat specialisty?
Stále více firem dnes zjišťuje, že je výhodnější, 
a často i výrazně levnější, využít služeb specia-
listů než zaměstnávat vlastní údržbu. Součas-
ný trend směřuje k bezodstávkovému provozu, 
aby firmy využívaly stroje i technologie na 
maximum, protože nejrentabilnější je nepřetr-
žitá výroba. Jakákoliv odstávka generuje firmě 
obrovské finanční ztráty. 

„V posledních letech přibývá případů, kdy 
firmy, které jsou orientovány na vlastní výrobu, 
se spoléhají výhradně na najaté odborníky. 
Také vzrůstá počet firem, které mají zájem 
o komplexní tribologickou službu, tzn. analýzy, 
kontrolovat stav strojů i technologií, protože 
analýzou se lze o vnitřním stavu stroje i zařízení 
dozvědět vše. Například, pokud jde o opotře-
bení, které komponenty jsou namáhané nebo 
v kritickém stavu vyžadujícím pozornost apod. 
Současně používané analýzy jsou velmi citlivé 
a lze z nich s velkou přesností určit uzly či 
komponenty, kde začne nebo začíná docházet 
k negativním projevům,“ upřesňuje Vladislav 
Chvalina. 

Dnes firmy vyžadují i kompletní servis, na 
který je společnost KLEENTEK připravena. 
Disponuje nejmodernějšími technologiemi, aby 
dokázala pokrýt všechny požadavky a potřeby 
zájemců od pořízení a instalaci zařízení pro 
firmy, které si chtějí zajišťovat provoz čisticích 
zařízení vlastními silami, přes jejich proná-
jem i komplexní služby včetně monitoringu 
a analýz.

V Česku patří k nejčastějším uživatelům za-
řízení KLEENTEK zejména sektor automotive, 
ale narůstá zájem i ze strany firem působících 
v energetice nebo v potravinářství. Japonská 
značka však má k dispozici i zařízení pro další 
specializované obory. 

Stávající zařízení lze doplnit
Všechna zařízení KLEENTEK, která jsou 
v Česku v provozu, fungují ke spokojenosti 
uživatelů, nyní se jejich možnosti ještě rozšiřují. 
Noví zákazníci už mohou využít nejnovější 
verzi TP a těm, kteří mají starší provedení, lze 
doplnit systém o nové senzory a technologie. 
Sledovací měřicí jednotky jsou k dispozici FO
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RECEPT NA PŘEDCHÁZENÍ  
PORUCHOVOSTI STROJŮ I ZAŘÍZENÍ
Nejnovější zařízení značky KLEENTEK s typovým označením TP  
je inovativní systém na čištění olejů, který dokáže předcházet  
poruchám strojních zařízení. 

Zařízení KLEENTEK s typovým označením TP 
umožňuje dálkový přenos dat pro analýzy  
v reálném čase.

Zapojením zařízení KLEENTEK do provozu lze  
v poměrně krátké době zvrátit četnost závad. 
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i jako samostatná zařízení, které je možno na 
již provozovaná zařízení doplnit, a tím zpřístup-
nit nové možnosti i stávajícím zákazníkům. 

V praxi to funguje tak, že firma nabízí každé-
mu klientovi individuální řešení instalace zaří-
zení, reflektujícího konkrétní potřeby aplikace 
daného provozu. Pro každou firmu je vhodný 
jiný přístroj v jiné konfiguraci. 

„Snažíme se podchytit primární problémy, 
které zákazníky trápí, a na jejich řešení najít 
konkrétní způsob. Navíc prodejem a instalací 
přístroje naše práce nekončí, ale naopak začí-
ná v koncepční spolupráci,“ popisuje systém 
charakterizovaný strategií nulových poruch 
Ludmila Chvalinová. V podniku, kam je přístroj 
dodán, zavádí firma rozborování, analýzy, sys-
tém péče o oleje, získávání a využití maxima 
informací o tom, co se se stroji děje. 

Strategie nulových poruch
Co zpočátku vypadá jako relativně nákladná 
investice, je ve skutečnosti ono příslovečné 
„první zdání klame“. Protože pro zákazníka tím 
de facto končí nutnost pravidelných náklad-
ných výměn olejových náplní, jež v součtu za 
několikaletý provoz výrazně převyšují náklady 
na pořízení systému jeho efektivního čištění, 
a tím i zajištění bezproblémového a bezporu-
chového chodu strojů. 

Olejové náplně se stávají trvalou náplní 
strojů a nevzniká průmyslový odpad, jehož ná-
kladná likvidace podléhá přísným předpisům. 

Namísto vypouštění a obměny stovek a tisíců 
litrů oleje je ze zásobníků olejové náplně odebí-
rána jen nepatrná část v podobě několika litrů. 
Tak místo tun odpadů vzniká pouze pár kg 
v podobě kontaminovaného spotřebního 
materiálu. 

Zákazník se také vyhne rizikům, jaké 
představuje v krajním případě investičně 
nepoměrně náročnější oprava či výměna 
poškozeného nebo zničeného strojního zaříze-
ní. I na takovéto případy firma KLEENTEK už 

v průběhu svého působení na českém trhu 
narazila – snaha dosáhnout úspory pořízením 
levnějšího, ale méně kvalitního oleje, sice 
krátký čas vypadala jako opatření, kterým se 
podařilo dosáhnout kýžené redukce nákladů, 
ale ve finále se „šetrnému“ podniku krutě 
vymstila v podobě mnohamilionové ztráty 
v důsledku poškozeného strojního vybavení, 
nucené odstávky a nesplnění zakázky. To 
s sebou nese i neplánovanou nákladnou 
investici do nutného pořízení nového stroje. 
Což je samozřejmě extrémní, ale bohužel, jak 
praxe ukazuje, nikoli nereálný případ. 

„V jedné z japonských výrobních jednotek 
automobilky Toyota řekl při naší návštěvě 
šéf údržby, že KLEENTEK jim pomohl vyřešit 
chronické problémy s výrobními technolo-
giemi, jako je zpomalování cyklů, přehřívání 
nebo stick-slip efekt. Šlo o to, že v provozu, 
kde docházelo k častým výměnám čerpadel, 
se střídaly různé firmy nabízející servisování 
strojů, filtraci olejů i péči o ně. Až s nástupem 
zařízení KLEENTEK došlo k nápravě, protože 
byla problematika pojata komplexně. V po-
měrně krátkém čase se podařilo zvrátit četnost 
závad na hodnotu zhruba 3 %. V současnosti 
se obě firmy snaží dosáhnout nulových závad, 
proto vyhlásily strategii nulových poruch. Tu 
se nyní snažíme prosazovat i v ČR,“ upřesňuje 
Vladislav Chvalina. 

Petr Kostolník

MSV 2021 TÉMA

▼ INZERCE

2



Společnost pewag poskytuje mobilní 
servis na řetězové vázací prostředky 
vlastní výroby, ale i na produkty jiných 

výrobců. Odborně vyškolení pracovníci pro-
vedou zátěžovou zkoušku včetně magneto-
optické a vizuální kontroly. Revize se provádí 
přímo u klienta, který s vázacími prostředky 
nemusí nikam jezdit, čímž ušetří mnoho času. 

Hlavní zkouškou je zátěž na 1,5násobek 
nosnosti řetězu až do zatížení 20 tun. 
 

Servisní vůz MAN vč. obsluhy

Vybavení uvnitř servisního vozidla, vpravo 
zařízení pro zátěžovou zkoušku.

Sortiment výrobků pewag včetně LEVO háku  
a svěrky s dálkovým ovládáním.

NFC čip s propojením na systém peTAG.
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MOBILNÍ SERVIS VÁZACÍCH  
PROSTŘEDKŮ AŽ K VÁM  
Pewag, přední výrobce sněhových, technických nebo lesnických řetězů, 
rozšiřuje služby v oblasti servisu vázacích prostředků. Mobilní servis, 
který jezdí k servisním kontrolám k zákazníkům po celé České republice, 
je špičkově vybaven a pomáhá se zavedením on-line certifikace 
systémem peTAG. 
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V případě vázacích bodů a svěrek se 
provádí odborné posouzení stavu a optická 
zkouška. U magnetů se provádí zatížení na 
trojnásobek nosnosti, kdy se magnet nesmí 
odtrhnout.

Pokud je potřeba, tým odborníků vadné 
řetězy na místě opraví či vymění včetně po-
jistek, háků a závěsných ok. Po absolvování 
všech zkoušek experti firmy pewag řetězy 
zkontrolují a vystaví nový certifikát o kom-
pletní revizi včetně dokumentace závěsných 
prostředků. Práce s vázacími prostředky tak 
bude nejen bezpečná, ale bude splňovat 
i závazné technické normy a bezpečnostní 
předpisy. Technici rovněž v případě zájmu 
nabídnou k prodeji vázací prostředky či 
další výrobky značky pewag.

Pro servis řetězů je možné využít štítku 
s NFC čipem, jenž obsahuje všechny 
relevantní informace o daném produktu 
a provedených kontrolách či servisních 
akcích. Veškeré informace z NFC čipu lze 
snadno přenést do mobilního telefonu nebo 
počítače a zařízení samo upozorní, že se 
blíží termín pro pravidelný servis. 

Díky inovativnímu on-line systému peTAG 
lze navíc vytvořit databázi veškerých váza-
cích prostředků, jejich správu zefektivnit, 
a navíc ušetřit životní prostředí – veškeré 
informace jsou archivovány elektronicky. 

www.pewag.cz

Zátěžová zkouška se 
může provést přímo  
u klienta včetně  
magnetooptické  
a vizuální kontroly. 

MSV 2021 TÉMA

LEVO hák a svěrka
s dálkovým ovládáním

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

Vázací body 
pro zvedání a kotvení

Unikátní HERO řetěz
pro vyhrnovače a dopravníky

o 30 %
vyšší životnost

Nahoru a dolů, vpřed i vzad. Bezpečně.

peTAG senzor pro IT správu

Nově! Pewag Czech

s dálkovým ovládáním

Nahoru a dolů, vpřed i vzad. Bezpečně.
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Firma nabízí vývoj (design a konstrukč-
ní řešení, výběr technologie, 3D tisk, 
povrchovou úpravu, tvorbu prototypů) 

i sériovou výrobu pomocí 3D tisku a vakuo- 
vého lití plastů, ale i prodej a distribuci 3D 
tiskáren a příslušenství, materiálů a zavede-
ní technologie 3D tisku do výroby. Jde tedy 
o komplexní servis od návrhu produktu přes 
prototypování až po realizaci sériové výroby 
včetně dokončovacích operací.

Společnost Cotu se opírá o průmyslové 
technologie aditivní výroby, z nichž pri-
márně využívá stereolitografii (DLP a LCD), 
která je doplněna 3D tiskem z polymerních 
prášků (Multi Jet Fusion – MJF). Stejně tak 
ovšem dokáže zajistit FDM – strunový 3D 
tisk, CNC obrábění i lití kovů či vakuové lití 
plastů a vosků. Neomezuje se jen na aditiv-
ní výrobu, ale využívá i externí partnery a je-
jich technologie. Zabývá se rovněž vývojem 
funkčních eko-fotopolymerů (resin pro 3D 
tisk) a jejich přípravou přesně podle potřeb 
konkrétního výrobku z hlediska pevnosti, 
pružnosti, biologické kompatibility apod.

Tyto služby firmám umožňují šetřit čas 
i finance vynaložené na prvovýrobu. Pokud se 
zákazník rozhodne pořídit si vlastní 3D tiskár-
nu, může využít mnohaleté zkušenosti specia-
listů společnosti Cotu, kteří dokážou zvolit tu 
nejvhodnější metodu pro daný účel použití. 
Seznámí uživatele s ověřenými pracovními 
postupy, které při výrobě sami dodržují, jsou 
k dispozici pro poradenství a servis.

Nabídka profesionálních systémů
V portfoliu dodávaných tiskáren pro nej-
různější aplikace jsou zastoupeny značky 
Asiga, Phrozen, Zortrax, Anycubic nebo 
Peopoly, a to jak nové, tak i repasované.

Mezi nejpoužívanější patří projektorové 
3D tiskárny značky Asiga. Jde o rychlé 
a spolehlivé DLP tiskárny, které umožňují 
tisk ve vysokém rozlišení z materiálů od 
různých značek. Díky chytrému systému 
senzorů dosahují konzistentní přesnost 
tištěných vrstev, což je klíčem k dosaže-
ní velmi odolných výtisků s kvalitnějším 
povrchem než u technologie LCD. Jsou 
tedy vhodné pro přímé výrobní aplikace 
bez dodatečné povrchové úpravy. Asiga 
PRO je první tiskárnou DLP s rozlišením 4K 
a největší tiskovou plochou. Díky vlnové 
délce 385 nm a senzorům je rychlost tisku 
až 6krát vyšší než u monochromatických 
LCD tiskáren. Povrch výtisků se (oproti 
těm z LCD tiskárny) již nemusí povrcho-
vě upravovat, díky vysoké přesnosti jsou 
pohledové.

LCD tiskárny jsou v portfoliu zastoupeny 
zejména produkty značky Phrozen. Její 
MSLA / LCD 3D tiskárny jako první integro-
valy monochromatický displej a nabídly tak 
až 5krát rychlejší tisk v porovnání s jinými FO
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3D TISK PRO MALOSÉRIOVOU VÝROBU
Aditivní výroba může být vhodným řešením nejen pro individualizované 
produkty, ale i produkci méněkusových zakázek, kde by  
se klasická sériová produkce nevyplatila. A právě na tento segment  
se zaměřuje pražská společnost Cotu.

Nabízené služby 
umožňují firmám 
šetřit čas i finance 
vynaložené na 
prvovýrobu.

Právě vytištěné, sériově vyráběné 
krabičky pro spotřební elektroniku,  
visící na platformě.

Vytištěný díl s 3D strukturou bez 
nutnosti další povrchové úpravy.

Sériově 3D tištěný plastový díl 
termovize opatřen nepoškrábatelným 
keramickým lakem.

Dvoudílná krabička IoT zařízení Vividi, 
designovaná v Cotu, odlévaná z plastu 
a hliníku.
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značkami. Díky vylepšenému systému pod-
svícení ParaLED mají výtisky stejnou přes-
nost napříč celou tiskovou plochou. Před-
stavitelem této kategorie je např. Phrozen 
Transform – velkoformátová LCD tiskárna 
s rozlišením 4K, která s příznivou pořizovací 
cenou nabízí vysokou užitnou hodnotu: velký 
tiskový prostor, vysoké rozlišení, přesnost 
a rychlost. Je ideálním řešením pro tisk 
velkého množství výtisků najednou. 

Dalším z nabízených typů jsou strunové 
3D tiskárny, zastoupené hlavně produk-
ty značky Zortrax. Díky uzavřené tiskové 
komoře a vyhřívané podložce nabízejí tyto 
FDM tiskárny vysokou rozměrovou přes-
nost. Vyznačují se spolehlivostí a jedno-
duchostí obsluhy, automatickou kalibrací, 
přesností polohování a opakovatelností 
tisku v kombinaci s přívětivou cenou. K nej-
zajímavějším produktům této značky patří 
Zortrax M300 Dual, umožňující tisknout 
model a podpory z odlišného materiálu, 
např. rozpustného ve vodě, a zhotovit 
tak přesnější modely komplexních tvarů 

s dutinami a tenkými stěnami nebo celé 
konstrukční sestavy.

U výroby drobnějších komponent, kde 
velmi záleží na přesnosti a povrchové kva-
litě, představují nejlepší volbu 3D tiskárny 
fungující na principu vytvrzování tekutého 
fotopolymeru. Využívají technologie SLA - 
DLP nebo SLA - LCD, které se liší zdrojem 
světla používaného k fotopolymerizaci. Po-
slední zmíněná technologie je jako nejmlad-
ší zatím méně rozšířená, získává však rychle 
na popularitě díky příznivému poměru ceny 
a nabízené kvality.

3D tisk místo vstřikolisů
Typickým příkladem, kde se může výroba 
pomocí 3D tisku uplatnit, jsou krabičky 
a kryty pro zakázkovou elektroniku v množ-
ství, kdy se pro výrobu produktů nevyplatí 
investovat do drahé vstřikovací formy. 

Oproti vstřikolisu je postup výroby znatel-
ně rychlejší a jednodušší. Důležitou fází při 
výrobě pomocí 3D tisku je pak kromě kvalit-
ní tiskárny a vhodného materiálu i příprava 

a optimalizace výchozího CAD modelu 
výrobku. Jde především o úpravu geome-
trie i s optimálním návrhem potřebných 
tiskových podpěr (s ohledem na těžiště 
výrobku). Specializované programy (např. 
Netfabb nebo Materialise Magics) pak umí 
spočítat i analýzu úspěšnosti tisku a v pří-
padě potřeby tiskový proces upravit. V této 
fázi je možné definovat výrobní sérii a její 
umístění na tiskové platformě a rozdělení 
modelu na tiskové vrstvy (tzv. slicing). V ob-
služném softwaru pro 3D tiskárnu proběhne 
definice detailních tiskových parametrů 
s ohledem na použitý materiál.

Klíčová je homogenní kvalita výtisků, 
tvarová a rozměrová přesnost, aby do sebe 
při montáži vše správně zapadlo. Například 
3D tiskárna Phrozen Transform disponující 
velmi homogenním optickým systémem Pa-
raled 3.0, umožňuje vyrábět série dílů, které 

dosahují i napříč celou platformou tolerance 
s rozdíly maximálně 75 μm. DLP tiskárny 
Asiga pak dosahují přesnosti dokonce až 
10 µm. Je to docíleno jednak technologií 
DLP, ale také soustavou chytrých senzorů 
a automatických softwarových funkcí, které 
neustále hlídají a regulují tiskové podmínky, 
jako je teplota v komoře, intenzita a délka 
osvitu, kontrola tloušťky vrstev, vyhlazování 
hran, offsety a další. Bez těchto funkcí je 
v podstatě nereálné dosáhnout u pokro-
čilých materiálů, které jsou viskoznější, 
jejich mechanické odolnosti, soudržnosti 
vrstev, kvalitnějšího povrchu nebo dosáh-
nout téměř 100% úspěšnosti tisku místo 
70%. Tyto pokročilé technologie umožňují 
pracovat i s velmi odolnými “nerozbitnými” 
materiály, používanými v průmyslu, jako je 
např. BASF ST 45, Loctite 3843 nebo 3172, 
které jsou vyvinuty pro přímý 3D tisk funkč-
ních dílů, zvláště v aplikacích, kde záleží na 
povrchových detailech a pevnosti. 

www.cotu.cz, sales@cotu.czFO
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Již v rané fázi konstrukce stroje se 
v elektrické instalační technice skrývají 
žrouti nákladů, proto by elektroinsta-

lace neměla být pouze vedlejším jevem, ale 
musí se dostat do zorného pole konstruktérů 
i osob odpovědných za celkové náklady. 
Tento nešvar lze vymýtit systémově oriento-
vanými koncepcemi a decentrální automati-
zační technikou. 

V minulosti dominovala ve strojírenství kla-
sická role elektrické instalace. Veškerá řídicí 
technika byla umístěna v rozvaděči a pro-

střednictvím velkého pole řadových svorek 
byly připojeny senzory i akční členy ve stroji. 
Mnoho jednotlivých komponentů, jejichž 
kompatibilita byla doprovázena náchylností 
k chybám, s sebou přinášelo náročnou mon-
táž i uvedení do provozu. To představovalo 
vysoké náklady. 

Včera
Energie byla umístěna samostatnými svorkov-
nicemi včetně dat do periferie stroje. Klasické 
paralelní propojení bylo přesunuto z rozva-

Uspořte čas, starosti i náklady...

Společnost Murrelektronik hledá „žrouty“ 
nákladů v instalační technice a nabízí řešení.

Instalační techniku strojů a zařízení lze 
optimalizovat na libovolné pozici hodnotového 
řetězce.

1
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ŽROUTI NÁKLADŮ VČERA, DNES A ZÍTRA   
Společnost Murrelektronik připravila tři různé scénáře týkající se metod  
a koncepcí při výrobě strojů a jak dosáhnout větší standardizace  
a efektivity v jejich elektroinstalaci, navíc při snížení nákladů.  

BUDOUCNOST ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ!
Potřebujeme změny, abychom dokázali účinně čelit stále 

rostoucímu konkurenčnímu tlaku a tlaku na náklady.

V elektrické instalaci strojů a zařízení existují řešení, 
která nově definují přenos energie, signálů  

i dat a minimalizují tím náklady.

Je to

k vzteku!

– 30 %

VÝROBA STROJŮ  
I ZAŘÍZENÍ POTŘEBUJE 
NOVÁ ŘEŠENÍ.

děče do prostoru stroje. Tím byla sice mírně 
zlepšena náročnost montáže, ale kvůli dalším 
připojovacím rovinám se rozrostly zdroje 
chyb. Následovalo jejich náročné hledání při 
zkratech a kvůli přetížení docházelo k chybám 
v zapojení mezi rozvaděčem a periferií, což 
zapříčiňovalo prostoje a výpadky ve výrobě.

Dnes 
V současnosti se elektrická montáž zjedno-
dušuje, což s sebou nese i časovou úsporu. 
Upřednostňuje se přesunutí úrovně IO přímo 
do blízkosti procesu u senzorů a akčních 
členů, čímž se výrazně redukuje velikost 
rozvaděče. Zásuvné systémové komponenty 
a testované zalisované konektory s varia-
bilními délkami kabelů poskytují nesporné 
výhody. Nejenže jsou odolné proti vibracím 
a prakticky vylučují chyby v elektroinstalaci, 
ale poskytují i stupeň krytí IP67.

JSME VAŠÍM PARTNEREM V TĚCHTO 
OBLASTECH:

•   Systémová analýza a poradenství

•   Vývoj systémových řešení s našimi produkty

•   Odborná aplikační podpora

•   Nabídky školení a kvalifikace

•   Poradenství v oblasti současných i budoucích 
technologií

1

2



Zítra 
Jak daleko vidíte do budoucnosti? Je možné 
dosáhnout významných úspor nákladů, aniž 
byste zaujali systematický přístup a využívali 
moderní instalační technologie? 

Koncepce společnosti Murrelektronik, 
včetně komponentů šitých na míru, sníží 
celkové náklady firmy až o 30 %. Navíc díky 
inovativním diagnostickým funkcím, přidané 
hodnotě pro výrobce strojů i jejich obsluhu, 
umožňuje firmám těžit z technologického 
pokroku.

Správnou přípojkou lze vyloučit  
riziko nákladů
Na každé pozici ve firmě s odpovědností za 
náklady, existuje potenciál, jak vidět insta-
lační techniku jako klíčový prvek nákladové 
efektivity. Od nákupu, konstrukce přes 
elektroinstalaci až po uvedení do provozu se 
musí řídit komplexními systémovými přístupy 

a cíleně používanou instalační technikou 
ke snížení celkových nákladů. Díky tomu je 
plánování, konstrukce i výroba flexibilnější, 
jednodušší a v konečném důsledku také 
efektivnější.

Nejčastější dotazy, s kterými se potýkají 
specialisté Murrelektronik:
- Existuje důvod pro instalaci typu plug and 
play IP67 namísto svorkovnic? Umožňují 
dodavatelé pomocí standardizovaných 
a předem sestavených komponentů přizpů-
sobené systémové řešení? 
•   Lze IO moduly PLC nahradit decentrálními 

sběrnicovými IO moduly?
•   Je možné se vyvarovat nepřehledných 

kabelových svazků a kabelových tras 
pomocí rozvodných boxů v bezprostřední 
blízkosti senzorů a akčních členů? 

•   Jsou na přípojných svorkách namísto 
jednotlivých vodičů projektovány zásuvné, 
těsně zalisované kabelové spoje, které 
umožňují rychlejší a bezchybnější postup 
montáže, servisu i údržby? 

•   Jaký dopad má snadno interpretovatelná 
diagnostická koncepce na zvýšení dispo-
nibility zařízení pro provozovatele stroje?
Na všechny dotazy tohoto typu nabízí 

Murrelektronik jednoduché odpovědi a také 
sofistikovaná řešení. Aby byla instalační 
technologie navržena pro přesně danou apli-
kaci, musí být efektivní a otevírat potenciál 
enormních úspor. To samozřejmě usnadňuje 
rozhodovací proces. Důležitá je spolupráce 
se zákazníkem na identifikaci konkrétních 
potenciálů společné komunikace, která 
často přináší prostor pro zjednodušenou in-
stalační technologii a chytřejší diagnostiku. 

Petr KostolníkFO
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Díky inovativním  
diagnostickým  
funkcím je umožněno 
firmám těžit  
z technologického 
pokroku.

MSV NEJSOU  
JEN EXPOZICE
Součástí MSV je i doprovodný  
program, který zahájí hned v pondělí 
akce Robot 101 Digi-covid transfor-
mace, představující výzvy pro českou 
ekonomiku v rámci technologické 
transformace firem. 

V pondělí proběhne i tradiční Sněm 
svazu průmyslu a dopravy ČR. 
Úterý nabídne Fórum aditivní výroby 
největší setkání zájemců o technologie 
profesionálního 3D tisku ve střední 
Evropě. Tématu digitalizace se bude 
věnovat seminář a konference Digitální 
transformace zaměřená na práci 
s daty a informacemi. 

Po dvou letech přijedou na MSV 
přímo z teritorií i ředitelé zahraničních 
kanceláří CzechTrade, aby na celosvě-
tové konzultaci Meeting Point Czech 
Trade pomohli zájemcům řešit exportní 
aktivity ve 47 zemích.

Ve středu následuje konference:  
ČR – průmyslová velmoc 2028?, která 
bude navazovat na projekt Digitální to-
várna 2.0, jež se bude věnovat strate-
gickým záměrům rozvoje ČR, a zaměří 
se i na datové propojovaní firem pro 
zvýšení efektivity jejich vzájemné spo-
lupráce. Ve stejný den proběhne i kon-
ference z cyklu Integrované inženýrství 
v řízení průmyslových podniků pod 
názvem Inteligentní výrobní systémy 
a jejich management, a konference 
Úspory v průmyslu 2021: Udržitelný 
rozvoj v nejisté době. Ve čtvrtek je na 
řadě konference Moderní technologie 
v plastikářském průmyslu nahrazující 
tradiční akci Formy a plasty.

Po celou dobu veletrhu bude pro-
bíhat i Packaging Live, prezentace 
automatizačních technologií balicího 
průmyslu v praxi (robotizace, značení, 
balení, manipulace, identifikace, pale-
tizace, distribuce, informační systém, 
monitoring) na robotizované nápojové 
balicí lince, doplněná odborným ko-
mentářem. 

PŘÍBĚH Z PRAXE

Německý výrobce balicích strojů Somic 
využívá modulární systém a flexibilní 
modularitu svých funkčních jednotek. Jeho 
cílem bylo začlenit instalaci stroje jako 
modulární standardizovaný blok do nového 
myšlení systémového engineeringu.

Instalační technologie od Murrelektronik 
splňuje všechny požadavky firmy na 
systémové technologie. Připojení modulů je 
jednoduché, standardizované a otevřené.

GO!

Žádné  
chyby  

při instalaci

Menší 
rozmanitost 

dílů

Vyšší efektivita 
díky modulárnímu 

uvedení do 
provozu

Synergie  
a úspory procesů  

ve všech 
oblastech

Nižší  
náročnost  

projektování
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Se svými partnery ji opět připravila 
agentura Equicom ve spolupráci 
s Veletrhy Brno a cateringovým  

partnerem Equifarm, takže při návštěvě  
expozice se mohou zájemci osvěžit 
i dobrou kávou a chutným občerstvením 
přímo v projektové kavárně. 

Letošní ročník projektu nese v názvu 
Markem-Imaje, protože jeho hlavním part-
nerem je společnost ONDRÁŠEK INK-JET 
SYSTEM, výhradní dodavatel značících 
zařízení této francouzské firmy, která je 
jedním z největších výrobců ink-jet tiskáren 
na světě. 

Linku vybavila nejmodernějšími tis-
kárnami a etiketovacím zařízením. Vedle 
toho představí ukázky různého druhu 
potisku sáčků a krabic, bude předvedena 
i technologie tzv. chytré identifikace pro 
manipulace s nimi. Ty bude prezentovat – 
samozřejmě rovněž v živém nasazení – 
další tradiční partner linky, společnost 
Gaben, která dodá etikety s RFID tagy, 
čtecí brány i dotykové displeje pro sledo-
vání výroby. A v rámci automatizačního 
řešení se představí i jeho další nedílná 
součást, roboty. Japonská značka Fanuc 
doprovází program Packaging Live od 
jeho počátku v roce 2010 a v akci se zde 
předvedly už nejrůznější typy jejích robotů 

– od těch nejmenších, přes kolaborativní 
až po obří paletizační stroje. Letos repre-
zentují Fanuc na balicí lince v praktickém 
nasazení tři roboty z širokého nabídko-
vého portfolia značky: paletizační robot 
M-20iD a robot opatřený tiskovou hlavou, 
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kterým bude sekundovat kolaborativní 
robot CRX. Integrátorem robotů a tech-
nickým koordinátorem linky je společnost 
B:tech. 

Do fólie dodané firmou OTK Group se 
budou tentokráte balit oříšky od firmy 
POEX, které budou následně po označení 
a zvážení ukládané do krabic Thimm a poté 
na paletu. 

Přesné vážení produktů a detekci kovů 
zajistí systém společnosti Mettler Toledo, 
páskování krabic zařízení firmy Ekobal 
a přesun na paletu podtlakovým manipu-
látorem bude v režii společnosti Tech Con. 
Závěrečná fáze procesu, odvoz palet se 
zabalenými produkty, bude patřit vyso-
kozdvižným vozíkům Hyundai dodávaným 
společností Mátl-Bula.

Čtyřikrát denně bude pro návštěvníky 
expozice balicí linky Packaging Live při-
praven komentovaný program prezentující 
ukázky celého automatizačního procesu 
od značení, balení až po logistiku. Zájemci 
o detailnější seznámení s linkou nebo jejími 
prvky mohou získat potřebné informace 
přímo od zástupců příslušných firem  
a také vyhrát zajímavé ceny losováním 
jejich vizitek. 

Josef Vališka

Čtyřikrát denně  
bude linka  
upoutávat návštěvníky 
moderovanou  
prohlídkou.

AUTOMATIZACE BALENÍ „NA ŽIVO“  
V PAVILONU A2
Součástí doprovodného programu veletrhu MSV v Brně je již tradičně 
živá ukázka automatizace balicího procesu v podobě balicí linky projektu 
Packaging Live, a nebude chybět ani na letošním ročníku.  
Najdete ji v pavilonu A2.
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Právě těmito výzvami se zabývala 
čtyřdenní virtuální konference SAP 
Industry Days 2021. Účastníci měli 

možnost poslechnout si zajímavé přípa-
dové studie a rady odborníků týkající se 
informačních technologií, inspirovat se 
aktuálními trendy a dozvědět se, jak nejlépe 
naplánovat a zajistit digitální transformaci 
svého podnikání.

„Naše každoroční setkání se zákazníky je 
vždy výjimečná událost, která je letos navíc 
dostupná opakovaně. Pandemie rozpoutala 
živou diskuzi o digitalizaci a transforma-
ci podnikání. A letos jsme se tak logicky 
zaměřili na to, co se jednotlivé firmy naučily, 
jak vidí své dřívější investice do technologií, 
zda a jak jim pomohly zvládnout neleh-
kou situaci lépe než ostatním. Navíc byla 
série téměř padesáti přednášek pro snazší 
orientaci rozdělená do čtyř hlavních oborů 
– retailu, výroby, financí a utilit. Kdo neměl 
příležitost se programu zúčastnit, má do 
konce roku po registraci na webu konferen-
ce www.sapevents.cz možnost zhlédnout 
prezentace on-line,“ říká Hana Součková, 
generální ředitelka společnosti SAP ČR.

Digitalizace procesů firmám i jejich za-
městnancům umožňuje, aby měli neustále 

k dispozici aktuální data a mohli pružně  
reagovat a upravovat svou nabídku i strate-
gii, ať už jde o změny ve výrobě, logistice, 
dodavatelských řetězcích, poptávce zá-

kazníků či preferencích zaměstnanců. I bez 
epidemie koronaviru by platilo, že špatně 
designované a nenavazující firemní procesy, 
stejně jako rozhodování na základě neaktuál- 
ních dat, přináší velké ekonomické ztráty. 
Pandemie ovšem tuto skutečnost ještě zdů-
raznila. Jaké trendy přinese aktuální dění?

Finance 4.0 mění od základů  
svět bankovnictví
V oblasti financí se výrazně změní způsob, 
jakým instituce interagují se zákazníky 
a spravují tradiční produkty, procesy, fi- FO
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SAP INDUSTRY DAYS VE ZNAMENÍ DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE VÝROBY
Téma digitální transformace je aktuální prakticky ve všech oborech  
od průmyslové výroby přes utility a finanční služby až po maloobchod. 
Firmy řeší, jak kvalifikovaně investovat do IT řešení, uchovat si 
konkurenceschopnost a být ve svém oboru napřed. 

Účastníci měli možnost 
poslechnout si rady 
odborníků, jak zajistit 
digitální transformaci 
svého podnikání.

Digitalizace procesů 
umožňuje firmám mít 
neustále k dispozici aktuální 
data, aby mohly pružně 
reagovat a upravovat svou 
strategii.

Čtyřdenní virtuální 
konferenci SAP Industry 
Days 2021 vedl moderátor 
Libor Bouček. 

V oblasti financí se 
výrazně změní způsob, 
jakým instituce budou 
interagovat se zákazníky.
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nanční a rizikové operace. Tradiční finanční 
instituce se změní pod tlakem fintech spo-
lečností a inteligence založená na datech 
bude odlišovat úspěšné od méně úspěš-
ných poskytovatelů finančních služeb.

Výroba musí lépe plánovat
Optimální plánování bylo vždy nedílnou 
součástí úspěšnosti každé společnosti. 
V současné době, v souvislosti k posled-
ním celosvětovým událostem, dosáhla tato 
oblast ještě větší prioritizace – ať už jsou 
to plány prodeje, nákupu, zásob či výroby. 
Kromě plánování patří mezi důležité trendy 
také řízení výroby v cloudu. S tím vším po-
máhá firmám nejnovější generace podniko-
vého informačního systému SAP S/4HANA.

Utility potřebují zlepšit zákaznickou 
zkušenost
Těžiště inovací v sektoru utilit spočívá kro-
mě uvádění nových produktů i služeb na trh 
ve zlepšení zákaznické zkušenosti. To se 
neobejde bez sběru a analýzy dat v cloudu, 
plánování a vyhodnocování investičních 
projektů a v neposlední řadě také kontak-
tu se zákazníkem. Vytvoření digitálního 
pracoviště, zlepšení produktivity zaměst-
nanců a efektivní investice mohou pomoci 

splnit očekávání zaměstnanců, zákazníků, 
regulačních orgánů i vlastníků.

Maloobchod ve znamení nových zážitků
Všudypřítomný přístup k informacím přesu-
nul moc z maloobchodníka na spotřebitele. 
To zvýšilo tlak na investice do inovativních 
obchodních modelů. On-line maloobchod, 

nové zážitky z nakupování a udržitelné 
podnikání se stávají stěžejními tématy. 
Prodejci mimo jiné řeší, jak nákladově 
efektivně transformovat podnikání a rych-
leji reagovat na proměnlivá očekávání 
zákazníků. 

Kamil Pittner

MSV 2021 TÉMA
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§ robotizované pracoviště

§ řezání plazmou, laserem, plamenem a vodním paprskem

§ široká paleta přídavných zařízení

§ kombinace obráběcích technologií na jednom stroji

§ transportní a manipulační systémy

 pro management výroby

§ 2D a 3D CAM software + CAPP aplikace

§ řezání plechů, trubek, profilů a kupolí

Multifunkční CNC řezací centra

Plazma Plamen Laser

Vrtání
Vodní

paprsek

OEM partner pro ČR

www.awac.cz

724 684 169, 602 285 638
AWAC, spol. s r.o.

prodej@awac.cz
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Oblíbená konference věnovaná 
trendům, zkušenostem a obchod-
ním příležitostem ve 3D tisku vám 

poskytne dobrý přehled a cennou inspiraci 
nejen při výrobě z plastových filamentů, 
ale i z kovového 3D tisku. Fórum aditiv-
ní výroby se zaměří na přínosy 3D tisku, 
které se naplno projevily během covidové 
krize. V tomto komplikovaném období se 
právě díky 3D tiskárnám dařilo reagovat na 
poptávku po nedostatkových produktech – 
od zdravotnických pomůcek po přípravky 
v automobilovém průmyslu.

Nadcházející Fórum aditivní výroby 
přinese celodenní program nabitý přednáš-
kami o zkušenostech s profesionálním 3D 
tiskem, přičemž v letošním ročníku vyčnívají 
zejména témata výroby koncových dílů 
a malosériové výroby, která je díky pokra-
čujícímu vývoji na 3D tiskárnách dostupněj-
ší než kdy dřív.

Konference je po dlouhé době také první 
příležitostí vidět na vlastní oči nejnovější 
profesionální 3D tiskárny, jejich produkty 

a promluvit si se zástupci dodavatelů těchto 
technologií napříč českým i světovým 
trhem. Vedle tradičních technologií, jako 
je FDM, zde získávají čím dál větší prostor 
metody pracující s práškovými materiály, 
které nabízejí vysokou výrobní produktivitu 
při stále nižších nákladech.

Účastníci Fóra tak získají povědomí o řadě 
světových značek 3D tiskáren, od novinek 
firmy Stratasys, včetně jejích čerstvých akvi-
zic, přes EOS, HP, Concept Laser, Voxeljet, 
Desktop Metal, Markforged a řadu dalších. 
O zkušenosti z lokálních zákaznických 
aplikací se podělí čeští dodavatelé MCAE 
Systems, 3Dees Industries, 3R Systems, 

Misan, 3Dwiser a vhled do vývoje technologií 
3D tisku nabídnou TriLab Group, Fillamen-
tum nebo Fragaria. Celkově bude konferen-
ce prezentovat více než 15 partnerů a ještě 
větší počet technologií 3D tisku.

Aby byla účast na konferenci pro všechny 
co nejpříjemnější – navzdory přetrvávajícím 
hygienickým opatřením, rozhodli se pro 
letošní rok organizátoři omezit počet regis-
trací na polovinu kapacity přednáškového 
sálu. K dispozici je proto celkově pouze  
200 míst, aby bylo možno zajistit dostateč-
né rozestupy a také nadstandardní výměnu 
vzduchu v sálu. Samozřejmostí je zajištění 
celodenního občerstvení včetně oběda. 

Za zmínku stojí také možnost vyhrát na 
místě 3D tiskárnu v hodnotě přes 50 tisíc 
korun, ale i další ceny. Podrobné informace 
a registrační formulář lze najít na webu: 
www.odborne-konference.cz. Při včasné 
registraci můžete ušetřit až 50 % oproti 
nákupu v den konání. 

Petr Kostolník FO
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FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY OPĚT „ŽIVĚ“  
Zajímá vás, co vám mohou nabídnout nejnovější technologie  
3D tisku a jak je lze ekonomicky využívat už i pro sériovou výrobu?  
To vám může nabídnout již 7. ročník Fóra aditivní výroby,  
který se uskuteční 9. listopadu, tj. druhý den veletržní přehlídky 
strojírenských technologií v Brně.
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Letos na Fóru budou 
vyčnívat témata  
výroby koncových  
dílů a malosériové 
výroby.

Aditivní výrobu lze 
uplatnit i pro díly 
v motosportu. 

Kapacita 
přednáškového sálu 
bude letos omezena 
pouze na 200 míst.

Kovový 3D tisk 
je hojně využíván 
v aerospace. 

Vystavující firmy 
vnesou vhled do vývoje 
technologií 3D tisku.

1

2

3

4

1

3 4

2

 ▼
 IN

Z
E

R
C

E



THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Průmyslové roboty, CNC  
stroje a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo  
a vyrobeno v Japonsku

Jeden dodavatel,  
nekonečné možnosti.

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která 
interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou 
kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra 
spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ

Zveme vás  
na MSV 2021

8. – 12. 11. 2021

Pavilon P,  
stánek č. 043



Zajištění kvality vlastní produkce výrob-
ce a její dokladování zákazníkovi – 
odběrateli, bývá obvykle tím hlavním 

nástrojem k prodejnímu úspěchu. Proto prá-
vě zajištění kvality bude nyní procházet velmi 
rychlým tempem rozvoje na poli její automati-
zace a digitalizace.

V samotné výrobě a dílenské kontrole 
kvality jsou stále nejužívanějším prostředkem 
ruční dílenská měřidla. Zde se stále více 
bude prosazovat jejich digitální provedení, 
které umožňuje jednoduchou cestou získávat 
měřené hodnoty a ty následně přenášet 
(kabelem nebo vzduchem) do nadřazeného 
inteligentního zařízení. Již nyní vzniká řada 
SW aplikací pro chytré telefony, tablety či no-
tebooky, které zajišťují možnost např. třídění 
na shodné a neshodné, či ukládání dat spolu 
s jejich vyhodnocením. Takřka standardem 
je již využití SW pro statistickou procesní 
kontrolu (SPC). Na trhu je mnoho dodavatelů, 
ale ne všichni udržují svoje systémy na úrovni 
nejnovějších norem a předpisů. Společnost 
Mitutoyo nabízí svůj vlastní SW produkt 
MeasurLink, který kromě SPC modulů nabízí 
i správu měřidel. 

Při řešení dílenské automatizace měření 
se využívá často řady přípravků a jednoúče-
lových měřicích zařízení, které jsou osazeny 
tzv. aktivními snímači. Takto se provádí 
kontrola měřením a porovnáním vůči vzoro-
vému kusu. I v této oblasti provedla značka 
Mitutoyo významnou inovaci svých lineárních 
snímačů LG, ke kterým dodává nové minia- 
turní a lehce zastavitelné vyhodnocovací 
jednotky. 

Pro oblast sofistikovaného měření v dílen-
ském prostředí má ve své nabídce bohatou 

škálu souřadnicových měřicích strojů, které 
jsou stále lídrem v oblasti přesného 3D mě-
ření. Jde hlavně o souřadnicové měřicí stroje 
KO-GA-ME, MiSTAR, MACH V, MACH 3A, 
které lze poměrně jednoduše integrovat do 
výrobních a kontrolních buněk. Jejich aktivní 
spolupráce s roboty se již stává normálem při 
řešení ucelených měřicích stanovišť. Lehce 
je lze doplnit i přístroji na měření tvaru nebo 
drsnosti. 

Neopomenutelnou oblastí jsou i přístroje 
využívající aktivní zpracování obrazu. Tyto 

jsou v portfoliu firmy zastoupeny jak v ručním 
provedení (řada QS s autofokusem v ose Z), 
tak poloautomatickými přístroji řady QI nebo 
plně CNC řadou QV (Quick Vision). Rychlost 
a přesnost těchto přístrojů při opakova-
ném měření nachází své uplatnění hlavně 
v průmyslu medicínské techniky, elektroniky, 
elektrotechniky a u výrobců přesných plasto-
vých dílů. 

V oblasti plně automatické optické kontroly 
nabízí Mitutoyo systém Mapvision, kdy 
se měřený dílec nasnímá pomocí několi-
ka kamer v kontrolní buňce a okamžitě se 
vyhodnotí zadané parametry kvality, a to 
jak měřitelné (geometrické rozměry), tak 
i atributivní (chybějící otvor, poškozená hrana 
apod.).

Jako další novinku představuje Mitutoyo 
přístroj Roundtracer Flash, který bude velmi 
vítaným pomocníkem v provozech, kde se 
vyrábí rotační díly a je potřeba zajistit jejich 
rychlou a efektivní kontrolu kvality. Jednodu-
chost obsluhy a velmi rychlý proces měření 
s vysokou opakovatelností je právě u výrob-
ců rotačních dílů základním požadavkem při 
výběru vhodného měřicího zařízení.

Společnost Mitutoyo je velmi aktivní i na 
poli vlastních výrobních inovací. Díky mohut-
ným investicím do vývoje nových produktů 
i do své sériové výroby chce dodávat vždy 
nejen kvalitní, ale i cenově dostupná měřidla, 
která budou v souladu s trendem dnešní 
doby – digitalizace a automatizace. Firma 
sama chce být ukázkou moderní výroby 
a moderního způsobu zajišťování její kvality. 

Petr Zahálka 
www.mitutoyo.cz, www.mitutoyo.sk FO
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AUTOMATIZACE A SDÍLENÍ DAT  
PŘI KONTROLE KVALITY
Současný trend automatizace a sdílení dat se nevyhne ani procesu kontroly 
kvality. Bude zdrojem možných dalších úspor, a to hlavně v oblasti lidských 
zdrojů, které jsou stále méně dostupné v odpovídající kvalitě.
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Pořád platí, že jen 
kvalitní produkt se 
může dlouhodobě  
uplatnit na trhu.

Souřadnicový měřicí stroj 
MiSTAR 555 lze jednoduše 
integrovat do výrobních a buněk.

Přístroj Roundtracer Flash je 
určen pro provozy s výrobou 
rotačních dílů.

Inovované lineární snímače LG.

2

3

1
1

2

3



Jde o pokračování v tradici setkávání 
švýcarské obchodní komunity na 
MSV a vytvoření platformy, která švý-

carským společnostem umožní společně 
prezentovat své inovativní technologie 
a řešení pod zastřešující značkou Swiss 
Innovation. 

„Dřive jsme pořádali Swiss business 
breakfast, protože švýcarské firmy vystavo-
valy v různých halách, a toto byla možnost 
soustředit je na jednom místě, a nabídnout 
přednášky na zajímavá témata. Od roku 2020 
spolupracujeme se Swiss Business Hub Cen-
tral Europe, což je organizace státní agentury 
na podporu obchodu a investic Switzerland 
Global Enterprise (S-GE), která odpovídá za 
implementaci švýcarských exportních strate-
gií v Polsku, na Slovensku, v ČR a Maďarsku 
a vznikl nápad uspořádat větší akci: Swiss 
Innovation Forum. Mělo se konat už loni,  
ale pandemie si vynutila odklad na letošní 
rok,“ říká jednatelka Obchodní komory  
HST Švýcarsko – ČR Barbara John.

Na akci, která se koná ve středu 10. listo- 
padu 2021, se předpokládá účast ca 50 hos-
tů, a půjde o událost na reprezentativní úrovni. 
Kromě velvyslanců v ČR a na Slovensku se jí 
účastní představitelé Obchodní komory HST 
Švýcarsko – Česká republika a Obchodní ko-
mory HSSR Švýcarsko – Slovenská republika, 

zástupci švýcarských firem, vystavovatelé 
i návštěvníci veletrhu.

Po hlavní přednášce (keynote), která začíná 
v 10 hodin na téma „Trendy a inovace pohá-
nějící švýcarský průmysl“, bude následovat 
prezentační část, v níž se představí vybrané 
firmy: Bystronic, tradiční účastník MSV, SFS 
Group, zaměřená na automotive sektor, 
a výrobce obráběcích nástrojů Heule. Po jejich 
prezentaci, která zahrnuje případové studie 
a reference o inovativních řešeních, bude 
následovat panelová diskuse a networking se 
stávajícími i potenciálními zákazníky.

„Cílem akce však není jen představit 
možnosti švýcarských firem a jejich inovativní 
technologie, ale pod zastřešením Swiss  
Innovation vytvořit platformu, na které by  
je mohly prezentovat, i najít partnerské firmy 
a připravit kvalitní setkání s potenciálními 
protějšky. Cílovou skupinou, na kterou je akce 
zaměřena, jsou české firmy, které hledají  
spolupráci a švýcarské partnery pro ni. Fórum 
by mělo umožnit jejich zkontaktování a MSV  
je pro nás z tohoto pohledu důležitý veletrh,“ 
říká Barbara John.

Keynote, kterou přednese Dr. Nabil 
Ouerhani na téma Innovation & Talents: Two 
Competiveness Pillars for the Swiss Industry 
– Some inspirations from the Watch Valley 
„Jura Arc Region“, odkazuje sice na typicky 
švýcarský byznys – hodinářský průmysl, 
ale profesor aplikovaných věd z University 
of Neuchâtel (UniNE) nebude mluvit jen 
o hodinkách, obsah bude zaměřen přede-
vším na inovace. Strojírenství je na veletrhu 
sice prioritní, ale celý průmysl se nyní mění 
a hledá inovativní přístup, nastupuje robotika 
a digitalizace – už to není jen klasická „stro-
jařina“. Fórum bude prezentovat i Švýcarsko, 
jako dobré místo pro vývoj, inovace a inves-
tice. České firmy budou moci poznat, co 
významného se v alpské zemi děje a navázat 
spolupráci. 

INOVACE VE ZNAMENÍ HELVETSKÉHO KŘÍŽE
Jedou z významných akcí letošního MSV Brno, bude i premiérový ročník 
akce Swiss Innovation Forum, který nabídne možnost seznámit se 
s inovativními švýcarskými firmami a navázat spolupráci.

MSV 2021 TÉMA

▼ INZERCE



Zúčastnil se ho úctyhodný počet téměř 
1500 vystavovatelů, kteří ve 12 halách 
představili novinky z oboru zpraco-

vání plastů, vstřikovacích strojů, forem i 3D 
tisku. Jedním z největších je již tradičně 
rakouská firma ENGEL. 

Simulace na druhou
Výrobce strojů a zařízení pro plastikářský 
průmysl prezentoval ve své expozici řadu 
novinek. Mezi nimi např. datové rozhraní 
„sim link“ pro software CAD Mould, které 
urychluje vzorkování vstřikovacích fo-
rem i optimalizaci vstřikovacích procesů 
a zvyšuje produktivitu. Systém „sim link“, 
který ENGEL představil poprvé na veletr-
hu K 2019, byl zpočátku k dispozici pro 
simulační program Moldflow firmy Auto-
desk, ale na základě pozitivních ohlasů 
zákazníků a rostoucí poptávky následovalo 
rozšíření o simulační program CAD Mould 
firmy Simcon. Nyní systém funguje s oběma 
simulačními programy na všech vstřikova-
cích strojích ENGEL s řídicími jednotkami 
CC200 a CC300.

První krok probíhá virtuálně. Na základě 
skutečných údajů o výkonu stroje pro vzor-
kování formy a materiálu je optimalizováno 
vstřikování polypropylenové taveniny do tří 
dutin formy. V druhém kroku jsou nastavení 
procesu stanovená v simulaci přenesena ze 

simulačního programu do řídicího systému 
vstřikovacího stroje duo prostřednictvím 
„sim linku“ jako počáteční sada dat pro 
nastavení, což umožňuje vyrobit kvalitní díly 
ve velmi krátkém čase. Ve třetím kroku jde 

„sim link“ ještě dál: V sériovém provozu lze 
optimalizovaná nastavení, procesní para-
metry i výsledky měření uložit a importovat 
zpět do simulačního programu. Simulace se 
tak stává nástrojem pro průběžnou analýzu 
a optimalizaci procesů.

Servis přes smartphone
Chytrý telefon nebo tablet umožňují velmi 
snadný přístup k novým možnostem servisu. 
Rozsah on-line podpory i nabídky dálkové 
údržby nyní společnost ENGEL rozšířila 
o živý videopřenos. I tuto novinku představila 
na veletrhu Fakuma v podobě nově vyvinuté 
služby e-connect expert view, kterou vyzkou-

ENGEL NA VELETRHU FAKUMA
Pro fanoušky letecké historie je německý Friedrichshafen spojen se 
vzducholoděmi hraběte von Zeppelina, v současnosti je však Mekkou 
plastikářského průmyslu jako dějiště mezinárodního veletrhu Fakuma.  
Letos zde proběhl od 12. do 16. října jeho už 28. ročník.
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Analytická služba 
pomáhá při získávání 
informací  
z dostupných dat pro 
optimalizaci procesů  
i řešení problémů.

Simulaci s reálným  
světem spojuje datové 
rozhraní „sim link“ pro 
simulační program CAD 
Mould.

K dálkové on-line  
podpoře prostřednictvím 
videohovorů stačí chytrý 
telefon a připojení  
k internetu. 
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šela s mnoha zákazníky během pandemie, 
kdy nebylo možné provést servis na místě. 
Tímto způsobem lze řešit na dálku zhruba 
tři čtvrtiny všech případů akutní potřeby 
servisu a doba řešení problémů se zkrátila 
o 70 %. Počet případů podpory, které lze 
řešit on-line, se tak výrazně zvýšil, což 
minimalizuje prostoje a snižuje náklady na 
servis. V rámci klasické on-line podpory 
má servisní technik firmy ENGEL přístup 
k ovládacímu rozhraní vstřikovacího stroje 
a e-connect expert view poskytuje další 
informace o stavu komponent i prostředí 
vstřikovacího stroje prostřednictvím videa. 
Tím lze zjistit širší škálu příčin chyb bez 
nutnosti servisu na místě a odstranit je 
prostřednictvím vzdáleného připojení. 
Přitom pro videohovor jsou dostatečné 
i nízké přenosové rychlosti od 300 kbit/s. 

Zákazník obdrží od servisního technika 
odkaz na platformu e-connect.expert 
view, aby mohl okamžitě zahájit videoho-
vor prostřednictvím smartphonu, tabletu 
nebo brýlí pro rozšířenou realitu. Obsluha 
stroje nebo technik údržby, kteří jsou 
u stroje, mohou do obrazu videa kreslit 
a upozorňovat na obtížně rozpoznatel-
né detaily. Systém pracuje s optickým 
rozpoznáváním textu, které automaticky 
identifikuje ID součástí stroje a přenáší 
je do servisního lístku, čímž se snižuje 
riziko chyb při zadávání. Kromě toho lze 
zobrazit další informace ve formě textu, 
animovaných objektů nebo krátkých 
videosekvencí.

Optimalizace skrytá v datech
S rostoucí mírou digitalizace vstřikova-
cích procesů roste i množství dat, která 
obsahují mnoho cenných informací, 
avšak často nejsou na první pohled 
rozpoznatelné. S novou analytickou 
službou „performance.boost“, která 
spojuje odborné znalosti v oblasti dat 
s know-how ve vstřikování plastů, pod-
poruje firma své zákazníky při získávání 
informací z dostupných dat, aby je 
mohli využít pro optimalizaci procesů 
i výroby a řešení problémů. Například 
pokud jsou zmetky zjištěny příliš pozdě 
a není nalezena příčina, analyzují se 
údaje shromážděné za delší časové ob-
dobí. Analýza odhaluje postupné změny 
kvality a umožňuje stanovit dlouhodobé 
trendy. K tomuto účelu se vedle apli-
kačních inženýrů využívají i datoví vědci, 
ale interní odborníci na data nejsou vždy 
k dispozici a díky přidání nového balíčku 
„analytics“ k programu optimalizace 
procesů „perfomance.boost“ nabízí 
ENGEL nyní tyto odborné znalosti jako 
službu. 

Josef Vališka  
z materiálů firmy ENGEL

V současné době hledá plastikářský 
průmysl způsoby, jak do výrobků 
začlenit vyšší obsah recyklované-

ho materiálu. Chce eliminovat kvalita-
tivní nedostatky polymerů, jež vznikají 
v důsledku tepelného či mechanického 
namáhání během recyklace a urychlující 
degradaci materiálu. Možné řešení nabí-
zejí aditiva zlepšující vlastnosti recyklo-
vaných plastů.

Řada IrgaCycle pomůže zvýšit podíl 
recyklátu např. v obalech, stavebnictví 
či automotive. Na specifické problémy 
recyklovaných polymerních materiálů, jako 
jsou omezená zpracovatelnost, zhoršená 
dlouhodobá tepelná stabilita a nedosta-
tečná odolnost vůči povětrnostním vlivům, 
proto reagují jednotlivé produkty nové řady. 

„Výroba plastů z mechanické recyklace 
se podle odhadů do roku 2030 téměř ztroj-
násobí, což odpovídá růstu kolem 10 % 
ročně. Nová řada IrgaCycle má v těchto 
souvislostech přinést konkurenční výhodu 

pro zákazníky a úlevu pro životní prostředí,“ 
říká Filip Dvořák, generální ředitel společ-
nosti BASF v ČR.

Nová řada dnes zahrnuje přípravky: 
IrgaCycle PS 030 G (zvyšuje dlouhodobou 
tepelnou stabilitu plastů, polyolefinů či 
jejich směsí), IrgaCycle PS 031 G (zlepšuje 
zpracování a tepelnou stabilitu recyklova-
ných LDPE a LLDPE), IrgaCycle PS 032 G 
(poskytuje stabilitu zpracování a tepelnou 
ochranu pro recyklované směsi PP a poly-
olefinů obsahující nečistoty), IrgaCycle UV 
033 DD (kombinuje odolnost proti povětr-
nostním vlivům s vylepšenou stabilitou při 
vyšších teplotách) a IrgaCycle XT 034 DD 
(pomáhá neutralizovat nečistoty v recyklá-
tu).

BASF nabízí řadu IrgaCycle jako součást 
portfolia aditivních řešení Valeras, jež pro-
střednictvím recyklace podporuje omezení 
plýtvání, úsporu energie i snížení emisí. 

Petr Kostolník

ADITIVNÍ ŘEŠENÍ ZLEPŠÍ  
RECYKLACI PLASTŮ
Nová řada aditivních řešení IrgaCycle, kterou uvedla 
společnost BASF, přispěje k účinnější mechanické 
recyklaci plastů.
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Společnost Canalys analyzovala 
celosvětový prodej počítačů za druhý 
kvartál letošního roku. Zpráva, která 

zahrnuje jak stolní počítače, tak notebooky, 
i třídu zařízení označovaných jako chrome-
booky, konstatuje 13% růst a přetrvávající 
vysokou poptávku zejména v komerčním 
segmentu. Na druhou stranu zájem spotře-
bitelů soukromého sektoru o nákup počíta-
čů způsobený pandemií začíná slábnout. 

Poroste poptávka po modernějších 
zařízeních
V příštím roce by se měl trh s PC podle analy-
tiků dočkat rovněž výrazných prodejů, proto-
že na něj budou pronikat počítače Apple M1. 
Prodejní čísla v segmentu by měly podpořit 
i nové aktualizace pro ChromeOS, macOS 
a nastupující Windows 11, které mají vyšší 
systémové nároky na hardwarové vybavení.

Zvýšení trhu s počítači ve druhém  
čtvrtletí 2021 o 13 % představuje ca  
82,3 mil. dodaných kusů. Lenovo v tomto 
období dodalo 20 mil. kusů ve srovnání se  
17,4 mil. v předchozím čtvrtletí. Meziročně 
tak vzrostlo o 14,7 % a získalo čtvrtinový 
podíl na trhu (konkrétně 24,3 %). Za ním 
následuje HP s podílem 22,6 %, prodalo asi 
18,6 mil. počítačů, což ale znamená mezi-
roční růst jen o 2,8 %. Třetí místo se 17% 
podílem a 13,9 mil. dodaných kusů zaujímá 
Dell a na čtvrté pozici je v tomto segmentu 
se 7,8% podílem a asi 6,4 mil. dodaných za-
řízení Apple. Do první pětky se dostala ještě 
společnost Acer s 7,3% podílem a zbývající 
výrobci OEM tvořili 21 %, tedy zhruba pětinu 
trhu, což představuje 17,3 mil. kusů.

Obdobně hodnotí situaci i studie spo-
lečnosti Gartner. Celkově zamířilo na trh 
ve 2. čtvrtletí 71,6 mil. PC, což představuje 
nárůst o 4,6 %. Přestože Gartner do prodej-
ních statistik nezahrnuje chromebooky či 
iPady, jejich dodávky byly ve druhém čtvrt-
letí 2021 opět silné a celkový světový trh 
počítačů a chromebooků meziročně vzrostl 
o více než 10 %. 

Pořadí a podíly vedoucích firem uvádí 
Gartner obdobně: Lenovo 17,2 mil. počíta-
čů a 24,1% podíl na trhu s růstem  
o 3,6 %, HP s obdobnými hodnotami 
14,3 mil. kusů s 20 % trhu, ale (jako jediný 
výrobce) poklesem o 11,3 %, Dell 12,6 mil. 
dodaných jednotek, 17% podíl a nárůst 
14,4 %. Apple, Acer a Asus už s 6 / 4,3 /  
/ 4,2 mil. kusů zůstávají pod méně než de-
setinovým podílem na trhu (8,5 / 6,1 / 6 %).  
O  zbývajících 18 % trhu se s 13 mil. proda-
nými počítači dělí ostatní výrobci.

Tempo růstu však podle Gartneru zpoma-
lilo mj. i z důvodu pokračujícího nedostatku 
polovodičů. Zatímco poptávka po PC zů-
stala nad úrovní před pandemií, ve srovnání 
s rekordním meziročním růstem o 35,7 % 
v prvním čtvrtletí 2021 došlo k výraznému 
zpomalení. 

„Globální nedostatek polovodičů a ná-
sledná omezení dodávek součástek pro-

dloužila dodací lhůtu u některých modelů 
počítačů na 120 dní. To vedlo ke zvýšení 
cen pro koncové uživatele a do budoucna 
by rostoucí ceny mohly v příštích 6 až  
12 měsících poptávku po počítačích zpo-
malovat,“ říká Mikako Kitagawa, ředitelka 
výzkumu společnosti Gartner.

Prodej v Česku stoupl o třetinu
Vzestup počítačového trhu zaregistrovali 
i prodejci v ČR, kde se prodej počítačů 
v prvním pololetí podle údajů agentury Gart-
ner meziročně zvýšil dokonce o 35 % na 
668 000 zařízení. Poptávka po klasických 
stolních PC stoupla o 14 % a u notebooků 
téměř o dvojnásobek – o 26 %. Největší ná-
růst zaznamenaly ultrabooky a konvertibilní 
tablety, kterých se prodalo o 62,5 % více 
než ve srovnatelném předchozím období. 
Ve druhém čtvrtletí tak pokračovala situace 
ze začátku roku, kdy byly prodeje počítačů 
nejvyšší za poslední dvě dekády. 

I v regionu střední a východní Evropy (bez 
započtení Ruska) dominovaly ve 2. čtvrtletí 
podle Gartneru značky Lenovo, HP, Dell, 
Acer a Asus. Zajímavý je výrazný vzestup zá-
jmu o herní PC, což např. největší tuzemský 
e-shop Alza přičítá do určité míry zvýšené 
poptávce po sestavách s novými výkonnými 
grafickými kartami používanými pro těžbu 
kryptoměn, které však kvůli jejich globální-
mu nedostatku bylo nejjednodušší získat 
nákupem celého PC. Silný nárůst prodejů 
o 49 % v kategorii počítačů a herních konzolí 
zaznamenal i konkurenční CZ Computer. 

Kamil Pittner

ZÁJEM O POČÍTAČE OŽÍVÁ
Globální počítačový trh ve 2. čtvrtletí 2021 vzrostl a nabírá na obrátkách, 
prodejci se těší na slibné perspektivy. Nejúspěšnějšími značkami jsou 
s náskokem Lenovo, HP a Dell. 
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Podle analytiků by  
se v příštím roce 
měl trh s PC dočkat 
výrazných prodejů.
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Na Fakultě elektrotechnické ČVUT 
byla koncem září otevřena nová  
experimentální laboratoř 6Gmobile 

research lab, která je založena na softwa-
rově definované síti, kde je specifický  
hardware mobilních síti nahrazen výkon-
nými počítači a funkce těchto síti jsou 
realizovány softwarově. Je vybavena  
18 zařízeními umožňujícími emulovat  
mobilní sítě 5G a dvěma výkonnými servery 
pro edge computing. 

Laboratoř slouží nejen k testování běž-
ných služeb sítí 5G, ale i k ověřování nových 
řešení, optimalizaci a ladění parametrů pro 
budoucí sítě 6G. Umožní tak i výzkum a vý-
voj další generace mobilních sítí. Výzkum-
níci z katedry telekomunikační techniky v ní 
budou řešit např. využití strojového učení 
pro pokročilou komunikaci přímo mezi ter-
minály (D2D) či využití dronů jako létajících 
základnových stanic.

Tým vědců již v nové laboratoři úspěšně 
ověřil výsledky výzkumu nových poten-
ciálních funkcionalit sítí 6G, které umožní 
vzájemnou komunikaci výrazně vyššího 
počtu zařízení než sítě 5G. 

Potvrdilo se, že řízení komunikace 
založené na hlubokých neuronových sítích 
bude vhodné pro nasazení v sítích s velmi 
vysokým počtem komunikujících zařízení, 
kde tradiční řešení používaná v sítích 4G 

nebo 5G už naráží na své limity. Sítě 6G tak 
např. umožní navýšit datový provoz na hro-
madných akcích, a všude tam, kde dochází 
k dočasnému přetížení sítě. 

Už dnes lze předpokládat, že mobilní sítě 
blízké budoucnosti výrazně zvýší přenosové 
rychlosti, umožní nové aplikace, jako pře-
nos hologramu v reálném čase, a zároveň 
zvýší spolehlivost komunikace např. mezi 
vozidly. 

Radovan Suk

Londýnská firma DeepMind vyvinula 
společně s britskou národní meteo-
rologickou službou Met Office nástroj 

pro hluboké učení nazvaný DGMR (Deep 
Generative Model of Rainfall), který může 
poskytovat velmi přesné předpovědi deště. 
Ty jsou zásadní nejen pro zemědělství, ale 
i pro mnoho průmyslových odvětví – ovšem 
zjistit, kolik vody je na obloze a kdy a kde 
spadne, je velice obtížné. Ve hře je celá 
řada procesů, na nichž meteorologické pre-
dikce závisí, jako jsou změny teploty, tvorba 
mraků a vítr. 

Nový systém DGMR dokáže vysoce přes-
ně předpovědět pravděpodobnost deště 
v následujících 90 minutách. Výzkumníci 

vytrénovali svou AI na radarových 
datech, sledujících vznik a pohyb 
mraků. Ta pak byla přenesena 
do hluboké generativní sítě, 

která se naučila vytvářet fiktivní 
radarové snímky, jež pokračovaly 

v sekvenci skutečných měření. Vědci 
testovali technologii na 56 předpovědích 
počasí ve slepém srovnání se stávajícími 
nástroji a výsledek byl velmi přesvědčivý: 
Odborníci považovali prognózy DGMR za 
nejlepší v 89 % případů v celé řadě faktorů, 
včetně předpovědí polohy, rozsahu, pohy-
bu a intenzity deště. 

Jan Přikryl

NA ČVUT BUDOU ZKOUMAT SÍTĚ 6G
Jako nejmodernější nyní nastupují komunikační sítě 5. generace, výzkumníci  
už ale pracují na jejich pokračování – sítích označovaných jako 6G. 

AI PŘEDPOVÍDÁ TÉMĚŘ PŘESNĚ DÉŠŤ 
Odvěký sen meteorologů se přiblížil realitě. AI se naučila předpovídat počasí  
(přesněji řečeno dešťové srážky) a jde jí to překvapivě dobře.

Vědci už vyvinuli  
prototyp dronu, který 
funguje jako létající 
základnová stanice 
poskytující služby  
mobilní sítě např.  
při mimořádných 
událostech.

Rosničky 
ve sklenici 

mohou slézt ze 
svých žebříčků  
a jít do penze.



Metan (CH4) je silný skleníkový plyn 
a lidské aktivity, jako těžba zemního 
plynu, spalování ropných pro-

duktů a zemědělství, jeho koncentraci od 
předindustriální éry více než zdvojnásobily. 
Odhaduje se, že 60 % metanu uvolněné-
ho do atmosféry přímo souvisí s lidskou 
činností. Ačkoli odstranění části metanu 
z atmosféry, či v první řadě zabránění 
jeho vypouštění, nezastaví změnu klimatu 
samo o sobě, mohlo by hrát roli v prevenci 
nejhorších účinků oteplování v tomto století, 
naznačují poslední vědecké studie, shrnuté 
v článku: Vytažení metanu z atmosféry by 
mohlo zpomalit globální oteplování, pokud 
dokážeme zjistit, jak to udělat, který byl 
publikovaný v MIT Technology Review. 

Je silnější než CO2

Metanu je sice relativně málo, oxid uhličitý 
je v atmosféře asi 200krát koncentrovanější, 
nicméně podle nedávné zprávy Mezivlád-
ního panelu OSN o změně klimatu přispívá 
přibližně k 20–30 % celkového globálního 
oteplování, tedy asi o 0,5 °C. Ačkoli jeho 
životnost v atmosféře je jen asi 10–12 let, 
je však jako skleníkový plyn na jednotku 
více než 20krát silnější než CO2 a v krátkých 
časových rámcích je až 86krát silnější. To 
znamená, že potenciál globálního oteplová-
ní jedné tuny atmosférického metanu za  

20 let je obdobný potenciálu přibližně  
85 tun CO2 a v horizontu jeho dopadu za 
více než 100 let. Tuna metanu stále odpoví-
dá asi 28 tunám CO2. 

„I když metan časem mizí, způsobí me-
zitím vážné problémy,“ konstatuje Vaishali 
Naik, atmosférický vědec amerického 
Národního úřadu pro oceán a atmosféru 
(NOAA), který je jedním ze spoluautorů 
zmíněné studie.

Podle nových výzkumů by snížení metanu 
v atmosféře o 40 % mohlo do roku 2050 

snížit oteplení o 0,4 °C, a znamenat větší 
přínos než jen odstranění CO2. Pokud by se 
podařilo snížit emise metanu, atmosférické 
hladiny by kvůli jeho krátké životnosti rychle 
klesly. V nedávné zprávě Programu OSN 
pro životní prostředí o metanu vědci odha-
dují, že snížení emisí metanu o 45 % 
dnes může do poloviny století snížit 
oteplení o 0,28 °C – tzn. udržet svět pod 
hodnotou méně než 1,5 °C oteplování na 
předindustriální úrovni, jak je definována 
Pařížskou dohodou.

Návrhy na řešení
Asi dvě třetiny těchto redukcí by bylo 
možné dosáhnout pomocí relativně jedno-
duchých řešení – např. utěsnění děravých 
vrtů zemního plynu a snížení závislosti 
na uhelných dolech, které uvolňují metan 
uložený pod zemským povrchem, vznika-
jící, když se rostlinná hmota změní na uhlí. 
Aby se ale udrželo oteplení pod 1,5 °C, 
musely by být také sníženy emise metanu 
z odvětví, jako je zemědělství, což ovšem 
může být s rostoucím počtem obyvatel 
problematické.

Výzkumné týmy testují aktuálně několik 
metod odstraňování metanu. Většina z nich 
využívá průtoku vzduchu přes katalyzátor, 
aby se urychlil rozklad metanu na CO2 nebo 
jiné plyny. Tyto technologie však zatím 
fungují v laboratořích, nebyly otestovány 
v běžném prostředí a ve velkém měřítku. 
K odstranění jednoho teragramu metanu 
by systém musel zpracovat 0,04 % celkové 
atmosféry Země, přitom lidé ročně vypro-
dukují asi 350 teragramů emisí metanu. 
Výzkumníci se domnívají, že umístěním 
technologií pro odstraňování metanu přímo 
na zdrojích emisí by mohlo být snazší než 
snaha vytáhnout plyn z atmosféry – obecně 
je snazší zastavení emisí než následné čiš-
tění pomocí nákladných, navíc v praxi zatím 
neprověřených technologií. 

Vladimír Kaláb

NEMÍŘÍME NA NESPRÁVNÝ CÍL? 
Současné ekologické úsilí ke snížení dopadu klimatických změn je 
zaměřeno na CO2, který získal stigma hlavního viníka. Ve hře je ale i jiný 
plyn – metan. Vědci nyní zjišťují, zda je proveditelné jeho odstraňování.
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NASA vytvořila nový nástroj mapující metan 
v atmosféře.  

V atmosféře naší planety je víc metanu než 
kdykoli jindy od doby, kdy se začaly vést záznamy. 
Zpráva NOAA uvádí, že globální množství 
atmosférického metanu vzrostlo na 1892,3 částic 
na miliardu (ppb).

1

2

Snížení metanu  
v atmosféře o 40 % by 
mohlo do roku 2050 
snížit oteplení o 0,4 °C.

Globální měsíční průměr CH4
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NASA má speciální pobočku určenou 
k podpoře inovátorů, kteří se snaží 
řešit různé problémy spojené s prů-

zkumem vesmíru – Institut pro pokročilé 
koncepty (NIAC), poskytující grantové finan-
cování vhodným projektům. Jedním z nich 
je i koncept firmy Masten Space Systems, 
podporovaný společnostmi Honeybee Ro-
botics, Texas A&M a University of Central 
Florida, na řešení problémů s regolitem, 
měsíčním prachem, který (stejně jako 
prašná pokrývka jakéhokoli kosmického 
tělesa) představuje značnou komplikaci pro 
všechny systémy, jež potřebují přistát na 
jejich povrchu. 

Retrográdní motory přistávacího modulu 
potřebné k měkkému přistání na měsíčním 
povrchu víří prach v místě svého sestupu, 
což může potenciálně poškodit jak samotný 
přistávací modul, tak jakoukoli okolní člově-
kem vybudovanou infrastrukturu. Zpev- 
něná přistávací plocha by snížila problém 
zvířeného prachu a poskytla stabilnější 
místo pro samotné přistání. Ale postavit 
takovou plochu tradičním způsobem by 
bylo neúměrně drahé – současné náklady 
na stavbu lunární přistávací plochy jsou 
odhadovány zhruba na 120 milionů dolarů, 
přičemž každá taková mise evokuje tradiční 
problém, jak dostat věci potřebné pro 
začátek stavby přistávací plochy na místo, 
pokud tam takový materiál není.

Koncept firmy Masten s názvem FAST (in-
-Flight Alumina Spray Technique) je důmysl-
ným řešením obou těchto problémů. Uložení 
přistávací plochy při sestupu by kosmickým 
lodím umožnilo mít ji na svém místě dříve, 

než se ho raketa či přistávací modul vůbec 
dotkne. Instalace by také stála mnohem 
méně, protože vše, co je potřeba, je relativně 
jednoduchá přísada do raketového výfuku, 
který je již odpalován na povrch.

Obecný princip, na němž je nápad 
založen, spočívá v přidání miniaturních 
pelet do motoru rakety, což by umožnilo, 
aby se materiál částečně zkapalnil a byl 
nasměrován tryskou na místo přistání, 

kde by se následně zpevnil do stavu, kdy 
prach již nemá svou „prašnou“ konzistenci, 
protože je zapouzdřen v tvrdém vnějším 
plášti. Zbývala jen maličkost: najít správný 
materiál, který by se dal přidat do raketové 
trysky, aby udělal přesně požadované kro-
ky. Jakákoli přísada s příliš velkou tepelnou 
tolerancí by se ve výfuku rakety neroztavila, 
což by v podstatě bombardovalo povrch 
malými projektily, zatímco přísadu s příliš 
malou tepelnou tolerancí by mohly výfukové 
plyny rakety zcela rozpustit, takže by se na-
místo pokrytí požadované lokality pevným 
povrchem odpařila do prostoru.

Při hledání ideální rovnováhy pro řešení 
těchto požadavků navrhla firma Masten 
dvoustupňový systém s relativně velkými 
(0,5 mm) částicemi oxidu hlinitého po- 
užitými k vytvoření základní vrstvy 1 mm 
roztaveného měsíčního povrchu v kombi-
naci s oxidem hlinitým. Poté, co se 
 přistávací modul přiblíží k základní  
vrstvě, se aditivum přepne na řádově 
menší částice oxidu hlinitého (o velikosti  
0,024 mm), které se rychlostí 650 m/s 
nanesou na základní vrstvu a vytvoří 
přistávací plochu o průměru 6 m. Tato 
vrstva se dokáže ochladit během oka-
mžiku (zhruba za 2,5 sekundy), což by 
mělo umožnit nemožné: vyrobit okamžitý 
„kosmodrom na počkání“. 

Petr Sedlický

BUDOU SI MODULY VYRÁBĚT  
VLASTNÍ „LETIŠTĚ“?  
Tým firmy Masten Space Systems přišel na řešení, jakým způsobem  
by si např. lunární přistávací modul mohl při sestupu sám vytvořit 
vhodnou přistávací plochu.
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Dvoustupňový 
systém s částicemi 
oxidu hlinitého by 
měl umožnit vyrobit 
okamžitou přistávací 
plochu.

Schéma 
systémového procesu 
FAST částicového 
injektoru.
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Nápad byl založen  
na obecném principu, 
který spočívá v přidání 
miniaturních pelet do 
motoru rakety.

1

2 Balistický sestup částic na měsíční povrch

Kontaktní povrch  
zchladne za 2,5 s

Natavený 
povrch ve 
vrstvách

Spalovací 
komora

Hrdlo raketové trysky

Částečné tání 
v oblaku plynů

Vstřikování částic

Zásobník částic

Sintry na 
přistávací 

ploše



Tato technologie využívá světelné 
impulsy s vysokou energií k ablaci 
kontaminantu ze substrátu, čímž 

eliminuje sekundární odpad. Díky svým 
fyzikálním principům umožňuje extrémně 
přesné čištění.

Výrobce nabízí dva typy laserových 
čisticích zařízení, které jsou k dispozici 
ve stacionárním i mobilním provedení ve 
dvou různých verzích – jako ruční, lehčí 
verze a robustnější „vozíkové“ verze. 
Všechny stroje disponují unikátními funk-
cemi, mezi něž patří zejména otočná lase-
rová hlava, automatický přepínač čoček, 
6 úloh rychlého výběru, programování po-
mocí dotykové obrazovky, otočná rukojeť 
a přední světlomet s vysokým jasem. 

Pod označením Needle je kompaktní, 
průmyslově odolný a vzduchem chlaze-
ný laserový čisticí stroj s gaussovským 
pulsem ve tvaru „jehly“. Tvoří ho 20 kg 
těžké zařízení o výkonu 50 nebo 100 W 
(ve stacionárním provedení až 300 W) ve 
skříni na kolečkách a multifunkční 2,5kg 
handset s pěti integrovanými čočkami 
v hlavici otočné o 115° s LED světlometem 
a integrovaným uživatelským rozhraním na  
4,5 m dlouhém kabelu. Stroj používá 
pulzní ytterbiový laser třídy IV s vlnovou 
délkou 1064 nm, a je určen k čištění před-
mětů a objektů menší až střední velikosti. 
Jako typické aplikace, ve kterých by měl 
tento systém najít uplatnění, udává vý-
robce předčištění pro svařovací operace, 
čištění nástrojů (formy, mechanické prvky), 
selektivní odstraňování nátěru nebo kont-
rolní účely (NDT, penetrant).

Větší a výkonnější mobilní varianta  
nese název Jango. Systém o výkonu  
500 nebo 1000 W (u stacionární verze 
s dvacítkou předdefinovaných úkolů až 
2000 W) využívá rovněž pulzní ytterbiový 
laser třídy IV s vlnovou délkou 1064 nm. 
Pulz v cylindrickém tvaru umožňuje 

LASER ČISTÍ AŽ SE VŠECHNO BLYŠTÍ
Pro odrezení lze použít brusku, smirkový papír či drátěný kartáč  
(a silné svaly), anebo také dokonalejší a účinnější technologii  
v podobě laserového čištění od belgické firmy Netalux. 

FO
TO

: N
et

al
ux

TECHNOLOGIE

56 l 10-2021

Technologie využívá světelné impulsy s vysokou 
energií k ablaci kontaminantu ze substrátu.

Schéma laserového čištění.

Stroj používá pulzní ytterbiový laser třídy IV 
s vlnovou délkou 1064 nm.

Průmyslově odolný a vzduchem chlazený 
laserový čisticí stroj Needle pracuje s gaussovským 
pulsem.
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PULZNÍ LASER

PLAZMA

SUBSTRÁT

KONTAMINANT
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dosáhnout vysoké povrchové rychlosti 
a zároveň zabraňuje poškození podkladu. 
Hlavice otočná o 360° na 4kg handsetu 
obsahuje tři integrované čočky a 50m 
kabel zajišťuje možnost pohybu v opravdu 
velkém prostoru. Vnitřní vodní chlazení 
zvládá široký rozsah provozních teplot. 
Typické aplikace jsou odstranění povlaku, 
čištění forem a nádrží, ale třeba i turbín.

Výhodou stacionárních verzí je možnost 
nonstop provozu. Přímé rozhraní s PLC 

a robotikou umožňuje integrátorům vybrat 
program, vyčistit součást a cyklus opako-
vat prakticky do nekonečna.

Rozsah použití laserového čištění je vel-
mi široký. Umožňuje např. odstranění PVD 
povlaku z nástrojů bez poškození podkla-
du a následně zlepšuje výsledky opětov-
ného povlakování. Nabízí rychlé odstraně-
ní rzi uvnitř nádrží po vysokotlakém čištění 
vodou, bezpečné čištění forem – a to i pro 
vysoce lesklé povrchy a základní materiá-

ly, jako jsou např. slitiny hliníku, oceli. 
Ve srovnání s otryskáním skleněnými 

granulemi, pískem nebo suchým ledem 
se laser ukázal jako nejlepší technologie 
k čištění částí turbíny bez poškození pod-
kladu. Cenné služby prokázal při odstra-
ňování zbytků kontaminujících produktů 
při procesním znečištění, jako je např. 
silikon, tuk, pryskyřice apod. Slouží k čiš-
tění hliníkových podkladů, ale je i nejlepší 
technikou přípravy povrchu, např. pro 
zlepšení adheze. Stejně dobře ale funguje 
i na jiné kovy a materiály, jako je např. 
bronz, měď, uhlíková či nerezová ocel 
nebo superslitiny či nekovové materiály. 

David Kostolník
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Umožňuje odstranění 
PVD povlaku z nástrojů 
a následně zlepšuje 
výsledky opětovného 
povlakování.

Jde o sedadlo, resp. měkký povrch např. 
křesla, které je označované za první 
koncept bezreproduktorového kina na 

světě. Přináší zcela nový smysl – dotek. Na 
rozdíl od reproduktorů, které vibrují zvuk 
do vzduchu, používá prvky zabudované do 
polstrování křesla a vyzařuje vibrace pěnou. 

Dříve byly zvukové frekvence v kině řeše-
ny většinou pomocí výkonných subwooferů, 
nyní je možné s Flexound Pulse doslova 
cítit frekvence až 500 Hz tělem, dokonce 
až 1000 Hz rukama a kůží. „Poslechem“ 
přes kůži i uši není potřeba tolik decibelů, 
aby bylo dosaženo čistoty řeči. Systém 
podporuje veškerý zvukový obsah: filmy, 
hry, hudbu, TV, streamování aj. 

Patentovaná technologie Flexound Aug-
mented Audio vytváří kolem uživatele efekt 
„zvukové bubliny“ a zajišťuje minimální únik 
zvuku. Lze ji zabudovat do sedadel, polštá-
řů nebo čehokoli, co je měkké a v kontaktu 
s tělem. Pomocí dotyku se spojí se silným 
basem i při nízké hlasitosti, zatímco zvuko-
vý signál blízkého pole umožňuje křišťálově 
čistý poslech v celém slyšitelném frekvenč-
ním rozsahu od 20 do 20 000 Hz. Pocit 
dotyku a hmatové vnímání vibrací nejen 
zlepšuje čistotu zvuku a přístupnost pro slu-
chově postižené či v hlučných podmínkách, 

ale vibroakustický efekt může fungovat 
i terapeuticky – přináší úlevu od bolesti 
a zmírňuje úzkost. Finský zvukový inženýr 

Riku Jaro, odborník v oblasti zvukového 
designu a optimalizace, charakterizuje no-
vinku jako „multisenzorický zážitek celého 
těla, kdy účastník sedí uvnitř zvuku.

V současné době je koncept Flexound 
Pulse k dispozici pouze pro kina, ale je 
připraven pro licence výrobcům nejrůzněj-
ších užitkových zařízení. Kromě kin a divadel 
může být nasazen i do nábytku, autoseda-
ček apod. 

Petr Sedlický

OSOBNÍ ZVUKOVÁ BUBLINA
Skandinávští designéři byli vždy špičkovými návrháři zvukových systémů, a i aktuální 
finská novinka s názvem Flexound Pulse potvrzuje tuto tradici.

Technologie vytváří 
kolem uživatele efekt 
„zvukové bubliny“  
s minimálním únikem 
zvuku do okolí.
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SOUTĚŽ ČASOPISU  
TECHMAGAZÍN VE  
SPOLUPRÁCI SE ZNAČKOU 
PEUGEOT 
V loňském roce redakce uspořádala soutěž 
se značkou Peugeot a výherce získal  
na dva týdny špičkový hybridní model 3008.

Letos zahajujeme pokračování soutěže s touto francouzskou značkou, jejíž 
počátek se datuje do roku 1810 (i když svůj první automobil vyrobila až  
o 79 let později). Vozy Peugeot dnes patří mezi elitu světového automobilo-

vého průmyslu, a právě jedno z nich, konkrétně SUV 3008 v hybridním prove-
dení, získá výherce soutěže na celých 14 dnů, pokud odpoví správně na níže 
uvedené tři otázky a právě tyto odpovědi budou vybrány při losování. 

Soutěž probíhá od červencového do říjnového vydání (tj. v číslech  
7, 8, 9 a 10). Odpovědi lze zasílat až do 30. listopadu 2021.

Co pro to musíte udělat?
Pokud jste abonentem časopisu TechMagazín, pak vám jen stačí odpovědět 
správně na tři níže uvedené otázky. Ty, kteří předplatiteli TechMagazínu  
ještě nejsou, čeká jeden krok navíc – objednat si ho (jednoduše na  
www.techmagazin.cz/predplatne), a poté poslat správné odpovědi na soutěžní 
otázky. Z došlých odpovědí vylosuje zástupce automobilky Peugeot výherce,  
který pak získá k dispozici na dva týdny nepřehlédnutelné SUV 3008  
GT HYBRID4 300 e-EAT8 s plnou nádrží a předplaceným dobíjecím čipem.

Výsledky losování budou zveřejněny v listopadovém vydání TechMagazínu 
a výherce si poté může domluvit přesný termín zápůjčky přímo se zástupcem 
automobilky. Tak směle do toho! 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1      Od roku 1850 používá značka 
Peugeot typický znak lva v různých 
modifikacích, v letošním roce byl  
ale znak upgradován. Který  
z uvedených znaků je ten  
nejnovější? 

2      Fúzí koncernů PSA (Peugeot  
Société Anonyme) a FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles) letos vznikla 
čtvrtá největší automobilka na světě 
zastřešující 14 samostatných  
značek. Jaké je správné znění  
tohoto sdružení?

         a  Stellantis   

         b  Stalaktit   

         c  Stella Artois
  

3      Který z uvedených modelů  
u českého zastoupení značky  
Peugeot se může pochlubit  
Plug-in hybridním pohonem? 

         a  508      b  5008      c  2008

Soutěže se mohou zúčastnit jak noví, tak stávající předplatitelé časopisu  
TechMagazín. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: predplatne@techmagazin.cz 

HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘEJE REDAKCE.

a b

c

AUTO SOUTĚŽ
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Představené novinky jsou pro široké 
spektrum modelů automobilů dostup-
né se schválením ECE v originálním 

rozměru, tzn., že je není třeba dodatečně 
zapisovat do technického průkazu vozidla. 

Nové designy pro novou sezónu
Nabídkové portfolio obohatily zejména 
novinky litých kol DEZENT. První z nich 
s označením DEZENT KS je určena přede-
vším pro značky Hyundai a Kia, a to v roz-
měrech od 16“ do 19“ ve třech různých 
variantách: stříbrné, grafitové a v kombinaci 
grafitového laku a leštěné čelní plochy. 
O ochranu před nástrahami zimního provo-
zu se starají tři vrstvy odolného laku SRC.

Další z novinek DEZEN TN je vyvinuta spe-
ciálně pro vozy se čtyřděrovým uchycením 
kol. Sportovně elegantní paprskový design 
(15“–17“) je nabízen rovněž ve třech varian-
tách: stříbrný nebo černý lak, či kombinace 
černého laku a leštěné čelní plochy. Poslední 

nový design značky DEZEN TU disponuje 
(od 15“ do 18“) robustními asymetrickými 
paprsky v úpravě s černým nebo stříbrným 
lakem pro vozy kompaktní a střední třídy. 

Pro příznivce offroadů je určen nový 
osmipaprskový design DOTZ Kalahari 
s extrémně vysokou nosností – až 1150 kg. 
Je dodáván v černém matu nebo s leštěnou 
čelní plochou v rozměrech od 16“ do 18“ pro 
pěti i šestiděrové uchycení. Lze jej ale použít 
i pro užitková vozidla a karavany, jimž dodá 
noblesní vzhled.

Nové generace se dočkal i design hybridní-
ho ocelového kola (které se rovněž díky ECE 

homologaci nemusí zapisovat do TP), jenž 
je nyní k dispozici s novým pojetím paprsků 
a černým lakováním pro Citroën C4, Citroën 
DS3 Crossback, Opel Corsa-F Elektro, Opel 
Mokka, Peugeot 208 a Peugeot 2008. Hybrid-
ní kolo s antracitovým lakováním je nadále 
k dispozici pro řadu značek a modelů, včetně 
nové Škody Octavia či Hyundai Tucson.

Pokud se nemůžete rozhodnout, která 
designová kola se nejlépe hodí pro váš vůz, 
může pomoci 3D konfigurátor na webových 
stránkách Alcaru. Navíc při objednání (do 
konce listopadu 2021) litých kol prémiových 
značek AEZ a DOTZ získají zájemci zdarma 
bezpečnostní matice nebo matice Sicuplus.

Multiprogramování senzorů TPMS
Alcar nedávno zařadil do své nabídky 
japonské pneumatiky Falken (ze skupiny 
Dunlop), jejichž vlajkovou lodí pro zimní 
sezónu je další z představených novinek 
– Falken Eurowinter HS01. Tato pneuma-
tika přesvědčila v hodnocení rakouského 
automotoklubu (ÖAMTC) svými výkony ze-
jména na sněhu a suché vozovce, ale také 
příznivým vlivem na spotřebu paliva. 

V aktuální nabídce firmy jsou i kompletní kola 
s pneumatikami dle výběru včetně senzorů 
TPMS. Alcar partnerům usnadňuje práci s tě-
mito senzory nově dostupnou funkcí multipro-
gramování. Jde o diagnostický a programovací 
přístroj TPMS Alcar TECH600, který umožňuje 
programování všech čtyř senzorů současně, což 
usnadňuje práci a významně zkracuje čas v se-
zóně „přezouvání“. Simultánní programování 
podporují nově (po on-line aktualizaci progra-
movacího přístroje) čidla Alcar Sensor Universal 
vyrobená od července letošního roku. 

Petr Kostolník

▼ INZERCE

Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz za akční ceny Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz za akční ceny 
v originálních rozměrech nebo s Typovým listem!v originálních rozměrech nebo s Typovým listem!

DEZENT KS dark 
16“ - 19“

DEZDEZENTENT KSKS dd
16“16 -- 19“19

DEZENT KS graphite 
16“ - 19“

dadarkrk gTT KSKS gDEZDE ENT
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NTNT TNTNDEZDEZEE
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15“ - 18“

dda krk
““

NTNT TUTU isillverDEZEZENEN
15“15“ - 18“18“11
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NA CO BUDETE LETOS PŘEZOUVAT VY?
Pro nadcházející sezónu připravila společnost ALCAR 
BOHEMIA nové designy litých kol, které dají vozům punc 
elegance i v nevlídném podzimním a zimním období.
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V novém designu litých kol DEZENT KS zaujme 
nevšední grafitové provedení.

Pro offroady (nebo i karavany) je určen nový 
design DOTZ Kalahari s extrémně vysokou 
nosností.

Hybridní ocelová kola nyní dostala nové pojetí 
paprsků v černém lakování.
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Návrhem směrnice o rádiových zařízeních 
budou harmonizovány nabíjecí porty a tech-
nologie rychlého nabíjení: port USB typu C 
se stane standardním portem pro všechny 
chytré telefony, tablety, fotoaparáty, slu-
chátka, přenosné reproduktory a přenosné 
herní konzole. Komise navrhuje oddělit 
prodej nabíječek od prodeje elektronických 
zařízení. 

Návrh harmonizuje nabíjecí rozhraní pro 
mobilní telefony a podobné kategorie nebo 
třídy rádiových zařízení (tablety, digitální 
fotoaparáty, sluchátka a náhlavní soupravy, 
ruční videoherní konzole a přenosné repro-
duktory), které se nabíjejí prostřednictvím 
kabelového nabíjení, aby je bylo možné 
nabíjet pomocí jednotné nabíjecí zásuvky. 
Harmonizovaný nabíjecí port pro elektronic-
ká zařízení bude napříště port USB typu C. 
Tak bude možné nabíjet zařízení stejnou 
nabíječkou USB-C bez ohledu na jejich 
značku.

Stanoví také povinnost pro výrobce, aby 
tato zařízení, pokud podporují rychlé na-
bíjení, obsahovala alespoň stejný komuni-
kační protokol pro nabíjení. Harmonizovaná 
technologie rychlého nabíjení má zabránit, 

Komise reagovala na tyto problémy již od 
roku 2009, kdy začala podporovat myšlen-
ku společného řešení pro nabíjení mobil-
ních telefonů a podobných elektronických 

zařízení tím, že zprostředkovala dobro-
volnou dohodu výrobního odvětví. 

Jejím výsledkem bylo přijetí prvního 
memoranda o porozumění a snížení 
počtu stávajících řešení pro nabíjení 

mobilních telefonů na trhu z 30 na 3. 
V návaznosti na uplynutí platnos-

ti uvedeného memoranda v roce 
2014 nebyl nový návrh z března 
2018 považován za uspokojivý, 

a to ani, pokud jde o vytvoření 
jednotného řešení pro nabíjení, ani 
pokud jde o uspokojení potřeby 
lepšího pohodlí pro spotřebitele 

a snížení množství elektronického 
odpadu. Výsledkem je předložení právního 

předpisu, který má problémy vyřešit.

Podstata návrhu
Cílem návrhu je zabránit roztříštěnosti trhu, 
pokud jde o nabíjecí rozhraní a komunikační 
protokoly pro nabíjení, zvýšit pohodlí spo-
třebitelů a snížit množství e-odpadu.  

KOMISE NAVRHLA JEDNOTNOU NABÍJEČKU 
PRO ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
Zásadní legislativní krok podnikla Evropská komise 23. září 2021 proti 
rostoucímu množství elektronického odpadu a obtížích spojených se záplavou 
různých nekompatibilních nabíječek k elektronickým zařízením. 

Komise totiž předložila návrh změny 
směrnice 2014/53/EU o harmonizaci 
právních předpisů členských států 

týkajících se dodávání rádiových zařízení na 
trh, která stanoví společné řešení pro 
nabíjení všech vhodných zařízení.

Pozadí předložení návrhu je 
spojeno s praktickými otázkami. 
Podle údajů Komise bylo v roce 
2020 v EU prodáno přibližně 
420 milionů telefonů a jiných 
přenosných elektronických 
zařízení. V průměru spotřebitelé 
vlastní přibližně tři nabíječky mo-
bilních telefonů, z nichž pravidelně 
používají dvě. Na 38 % spotře-
bitelů v průzkumu uvedlo, že se 
alespoň jednou setkalo s obtíže-
mi, když nemohli nabít svůj telefon, 
protože nabíječky, které měli k dispozici, 
nebyly kompatibilní. Komise odhaduje, že 
spotřebitelé každoročně vydají zhruba  
2,4 miliardy eur za samostatné nabíječky, 
které se neprodávají současně s elektronic-
kými zařízeními. Kromě toho vyhozené a ne-
využité nabíječky každoročně představují až 
11 000 tun elektronického odpadu.
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Standardním nabíjecím 
portem pro elektronická 
zařízení bude jednotné 
rozhraní USB-C.

Oddělením prodeje 
nabíječky od elektronického 
zařízení se rapidně sníží 
množství elektrického 
odpadu.

Jednotná nabíječka je 
podmíněna interoperabilitou 
na obou koncích kabelu, tj. 
mezi zařízením a vnějším 
napájecím zdrojem.
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LEGISLATIVA A PRÁVO
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aby různí výrobci neodůvodněně omezovali 
rychlost nabíjení, a zajistit, aby rychlost 
nabíjení byla při používání jakékoli kompati-
bilní nabíječky pro dané zařízení stejná. 

Návrh umožní budoucí harmonizaci v této 
oblasti v reakci na technologický vývoj, 
včetně harmonizace jakéhokoli jiného typu 
nabíjecího rozhraní než kabelového nabíjení, 
a stanoví požadavky, aby koncoví uživatelé 
nebyli nuceni kupovat nové nabíjecí zařízení 
vždy, když si koupí nový mobilní telefon 
nebo podobné rádiové zařízení. Oddělení 
prodeje nabíječky od prodeje elektronic-
kého zařízení umožní, aby bylo možné 
zakoupit nové elektronické zařízení bez 
nové nabíječky. 

Též stanoví požadavky při prodeji, resp. 
dokonalejší informace pro kupující, aby 
koncoví uživatelé při nákupu mobilní-
ho telefonu nebo podobného rádiového 
zařízení obdrželi nezbytné informace o jeho 
výkonnostních parametrech při nabíjení 
a o nabíjecím zařízení, které s ním lze pou-
žít. Výrobci budou muset nově poskytovat 
relevantní informace o účinnosti nabíjení, 
včetně údajů o výkonu, který zařízení vyža-
duje, a zda podporuje rychlé nabíjení. 

Obecně je nutno zdůraznit, že novelizo-
vaná směrnice 2014/53/EU již vyžaduje, 
aby výrobci zajistili, že rádiová zařízení 
dodávaná na trh Unie jsou navržena a vy-
robena v souladu se základními požadavky 
stanovenými v této směrnici a že jsou k nim 
přiloženy informace (např. o bezpečnosti, 
zamýšleném použití rádiových zařízení 
a omezení použití). Nové požadavky se bu-
dou vztahovat pouze na některé kategorie 
nebo třídy rádiových zařízení, a proto se 
neočekává, že by představovaly dodateč-
nou zátěž.

Studie posouzení dopadů
Evropská komise provedla celkem tři 
studie, v nichž zkoumala dopady směrnice, 
resp. navrženého řešení na spotřebitele. 

Třetí studie ukázala, že od října 2020 někteří 
výrobci (představující 30–40 % podílu na 
trhu) oznámili odstranění vnějšího napájecí-
ho zdroje (EPS), jakož i dalšího příslušenství 
z maloobchodního balení u určitých nových 
modelů. Ostatní zvažují své možnosti a zdá 
se pravděpodobné, že někteří z nich začnou 
v blízké budoucnosti nabízet i oddělená ře-
šení. Zdá se však, že výrobci, kteří investo-
vali velké prostředky do vlastní technologie 
nabíjení, jsou méně ochotní, protože vysoká 
výkonnost při nabíjení jejich společně dodá-
vaných telefonů a EPS je důležitou součástí 
jejich marketingové strategie. 

Komise provedla posouzení dopadů, kte-
ré zkoumalo možnosti politiky kombinující 
tři různá opatření: 
a)  harmonizaci nabíjecích rozhraní pro 

rádiová zařízení,

b)  podporu příslušného komunikačního 
protokolu pro nabíjení rádiového zařízení 
a informování spotřebitelů o výkonnosti 
při nabíjení,

c)  zajištění toho, aby na trh bylo dodáváno 
alespoň oddělené řešení.
U všech možností existují dílčí možnos-

ti s užší (tj. pouze mobilní telefony) nebo 
širší působností (určitá zařízení s nabí-
jecími charakteristikami srovnatelnými 
s nabíjecími charakteristikami mobilních 
telefonů). Upřednostňovanou možností 
politiky je možnost s širším rozsahem 
působnosti. 

Očekává se, že upřednostňovaná mož-
nost zvýší celkový obrat hospodářských 
subjektů o 105 milionů eur ročně. Přínosy 
pro obrat maloobchodníků a distributorů 
(457 milionů eur ročně) v důsledku toho, že 
nabíjecí zařízení nebudou součástí maloob-
chodního balení, a proto se budou častěji 
kupovat samostatně, převáží nad negativ-
ním dopadem na obrat výrobců zařízení 
(352 milionů eur ročně), který vznikne zave-
dením jednotného konektoru pro výrobce 
zařízení, a také nad ztrátou zisku výrobců 
EPS. 

Přímé náklady pro výrobce, kteří ne-
používají jednotný konektor a musí svá 
zařízení přepracovat, budou zmírněny 
přechodným obdobím. Přímé náklady  
pro výrobce, kteří v současnosti používají 
proprietární komunikační protokoly pro 
rychlé nabíjení, jež nejsou kompatibilní 
s jednotným řešením, se odhadují na  
30 milionů eur. Nepřímé náklady je obtížné 
odhadnout (kvůli neochotě výrobců tyto 
informace zveřejnit) a budou vyplývat 
pouze ze ztráty licenčních poplatků pro 
výrobce, kteří pro své výrobky jednotný 
konektor ještě nepoužívají.

Další kroky
Návrh revidované směrnice o rádiových 
zařízeních bude muset přijmout řádným 
legislativním postupem (spolurozhodování) 
Evropský parlament a Rada. Přechodné ob-
dobí 24 měsíců od data přijetí dá výrobnímu 
odvětví dostatečný čas na přizpůsobení se 
před vstupem v platnost.

Jednotná nabíječka je v konečném 
důsledku podmíněna interoperabilitou na 
obou koncích kabelu: mezi elektronickým 
zařízením a vnějším napájecím zdrojem. 
Návrhem by mělo být dosaženo intero-
perability na tom konci zařízení, který 
představuje podstatně větší problém. In-
teroperabilitou vnějšího napájecího zdroje 
se bude zabývat přezkum nařízení Komise 
o ekodesignu. Ten bude zahájen v průběhu 
tohoto roku tak, aby byl vstup revidované-
ho nařízení v platnost sladěn s předlože-
ným návrhem. 

Petr Mišúr

Vyhozené a nevyužité 
nabíječky každoročně 
představují až  
11 000 tun elektronic- 
kého odpadu.FO
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Rozbočovač Powershift od belgické 
firmy Classified Cycling získal zlaté 
ocenění na veletrhu Eurobike 2021. 

Tvoří ho čtyři hlavní části: dálkové ovládá-
ní na řídítkách, chytrá elektronická pevná 
náprava, 2rychlostní náboj a kazeta  
s 11 pastorky.

V režimu přímého pohonu hraje stáva-
jící jeden převodník na kole roli velkého 
převodníku na dvouřadém hnacím ústrojí 
s přesmykačem. To znamená, že všechny 
převodové poměry jsou relativně vysoké. 
Zatímco většina jednostupňových hnacích 
ústrojí již nabízí poměrně široký rozsah pře-
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ELEKTROMOBILITA  
DOBÝVÁ VÝŠINY

V indické obci Kaza Himachal  
Pradesh byla otevřena nejvyšší  
nabíjecí stanice elektromobilů na 
světě. Dvojice malých dobíječek  
se nachází v nadmořské výšce  
3810 m.

Jako první využily vysokohorskou 
nabíjecí stanici dvě motocyklistky na 
elektrických skútrech, které přijely 
propagovat zdravé životní prostředí. 
Jak uvedl v rozhovoru pro TV stanici 
ANI tamní zastupitel Mahendra Pratap 
Singh, pokud stanice získá dobrou 
odezvu, měly by být zřízeny i další. 
Zdůraznil, že jak dobíječky, tak elek-
troskútry, jsou indické provenience. 
Indie se snaží intenzivně rozvíjet elek-
tromobilitu i infrastrukturu pro výrobu 
zelené obnovitelné energie, instaluje 
rozsáhlé projekty, například na konci 
minulého roku položila základy pro 
svůj zatím největší elektrárenský park 
založený čistě na obnovitelných zdro-
jích energie. Hybridní park v západo-
indickém státu Gudžarát o rozloze  
70 000 ha (což odpovídá velikosti Sin-
gapuru), bude mít instalovaný výkon 
30 GW a kombinovat bude jak solární, 
tak větrné technologie. 
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POWERSHIFT NAHRAZUJE 
PŘEHAZOVAČKU 
Vyloučení přední přehazovačky na kolech  
zjednodušilo jízdu, ale snížilo počet převodových  
poměrů. Novinka Powershift nahrazuje přední 
přehazovačku a umožňuje více převodů. 

HONDA BUDE  
VYVÍJET RAKETY  
I LÉTAJÍCÍ AUTA
Automobilka vynaloží v příš-
tích letech ca 45 mld. dolarů 
na výzkum a vývoj, do něhož 
zahrnuje i vývoj raket, robotů 
a létajících automobilů, resp. 
letadel eVTOL pro městskou 
taxislužbu. 

Vzpomínáte si ještě na šikov-
ného humanoidního robota 
Asimo, který udivoval hrou na 
housle nebo chůzí do schodů? 
Jeho výrobu Honda v roce 

2018 ukončila, aby se zaměřila 
na praktičtější využití těchto 
technologií.

Cílem divize robotiky je vyvi-
nout „víceprsté ruce“, schopné 
uchopovat určité předměty 

pomocí dálkového ovládání, 
kdy může robotickou ruku řídit 
člověk s brýlemi na virtuální 
realitu a připojenou rukavicí. 
Firma projevila zájem i o eVTOL, 
ale na rozdíl od konkurentů 

sázejících na stroje poháněné 
li-ion bateriemi, se zaměří na 
hybridní řešení – např. použití 
plynových turbín k elektrickému 
motoru, což by mělo oproti čistě 
elektricky poháněným strojům 
umožnit dolet až přes 400 km.

A jako třešničku na dortu na-
stoupila i do segmentu, v němž 
hodlá konkurovat Muskově 
SpaceX či Blue origin Jeffa Be- 
zose – do programu opakovaně 
použitelné rakety. Zde hodlá 
uplatnit své pohonné, naváděcí 
i řídicí technologie. Vývoj na 
raketových systémech Honda 
zahájila už v roce 2019. 

vodů, koncept Powershiftu spočívá v tom, že 
v tomto rozsahu přidá výběr z více převodo-
vých stupňů – bez starostí s řazením řetězu 
tam a zpět mezi dvěma fyzickými převodní-
ky. K posunům dochází do 150 milisekund, 
a navíc je lze provádět, když je hnací ústrojí 
plně zatíženo. Stiskem tlačítka na ovladači 
se bezdrátově aktivuje pevná osa, spouště-
cí mechanický systém uvnitř náboje, který 
snižuje převodový poměr a mění stávající 
převodník na „virtuální malý převodník“. Vý-
sledkem je, že všechny převodové poměry 
(stále využívající stejný převodník i kazetu 
jako dříve) jsou nyní nižší. 

Powershift by měl na  
jedno nabití zvládnout více 
než 10 000 přeřazení.

Rozložený pohled na 
rozbočovač Powershift.

1

2

1

2



Výrobce robopsů, společnost Ghost 
Robotics, představil na konferenci 
Future Force Capabilities v americké 

Georgii zbraňovou nástavbu firmy Sword 
Defense Systems namontovanou na zádech 
svého robota Vision 60. Vyvinutá přesná 
zbraň na nástavbě dokáže zasáhnout cíle 
na vzdálenost 1,2 km.

Autonomní puška pro speciální účely 
(SPUR), která se vejde na zadní stranu 
robotického psa, váží 7,7 kg a obsahuje 
termokameru Teledyne FLIR Boson s 30ná-
sobným optickým zoomem. Dokáže zachy-
tit cíle za denního světla i v noci, přičemž 
samotná sestava SPUR má keramický 
povlak navržený tak, aby byl pro systémy 
nočního vidění obtížněji detekovatelný. 
Zásobník na 10 nábojů může být  
plněn 6,5 mm náboji Creedmor nebo  

7,62 x 51 mm NATO. Relativně lehký zpět-
ný ráz munice by pro tyto robopsy neměl 
představovat problém s rovnováhou.

Ačkoli zatím nic nenasvědčuje tomu, že 
by šlo o čistě autonomní systém (přesto-
že technologie zcela jistě existuje), asi by 
nebylo překvapivé, kdyby tento typ zařízení 
vstoupil do vojenské služby jako částečně 
autonomní robotický zabiják. 

ROZTOMILÝ ROBOPSÍK
Roboty Spot jsme viděli běhat, skákat, dokonce  
i tančit, ale střílet? Nejnovější přírůstek robopsa  
by však měl zvládnout i tuto činnost. 

techmagazin.cz l 63
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PRVNÍ VOZIDLO  
Z „BEZFOSILNÍ“ 
OCELI 
Z první dodávky oceli  
„bez fosilií“, která dorazila  
v srpnu ke švédskému  
výrobci automobilů, už Volvo 
vyrobilo nákladní vůz pro 
těžební a lomové operace.

Pro automobilku představuje 
toto vozidlo, které je vyrobe-
né z oceli bez fosilních paliv, 
významný milník v přechodu 
k obnovitelné energii a pře-
chodu k ekologičtější kon-

strukci vozidel. Malosériová 
výroba je plánována na příští 
rok, poté by měla následovat 
i běžná velkosériová produk-
ce. „Bezfosilní“ ocel, která tvoří 

základ novinky, vyrábí švédská 
společnost SSAB a výrobní pro-
ces zahrnuje několik klíčových 
vylepšení v duchu udržitelnosti. 
Metoda využívá místo uhlí a kok-

su jako redukční činidlo vodík 
a uhelná vysoká pec tradičně 
používaná při výrobě oceli je 
nahrazena elektrickou variantou 
poháněnou obnovitelnou energií. 
Také použitá železná ruda má 
pocházet z ekologických těžeb-
ních operací. Výsledkem je kov 
s přesně stejnými vlastnostmi 
jako standardní ocel, ale vyro-
bený bez použití fosilních paliv. 
SSAB plánuje zahájit výrobu 
této „bezfosilní“ oceli ve velkém 
v roce 2026. V současné době 
produkce oceli představuje 7 až 
8 % globálních antropogenních 
emisí uhlíku. 

VRÁTÍ SE  
KOMUNIKÁTORY?
I když dnes vládnou smartphony, exis-
tuje stále část uživatelů, kteří by prefe-
rovali kapesní zařízení s mechanickou, 
nikoli virtuální klávesnicí, jako nabízely 
svého času tzv. komunikátory. 

Právě na ně se v moderní podobě 
zaměřila britská firma Planet Computers, 
která se pokouší o jejich opětovný restart. 
Na projekt získala potřebnou investici na 
crowdfundingovém severu a nyní připra-
vuje výrobu nového modelu s názvem 
Astro Slide. Jak už napovídá název, na 
rozdíl od předchozího modelu, který měl 
řešení založené na skládací konstrukci 
(nikoli s ohebným displejem), je princi-
pem nového komunikátoru koncepce 
tzv. slideru s vysouvací plnohodnotnou 
QWERTY klávesnicí.

Ze zařízení, které ve složeném stavu 
vypadá jako konvenční smartphone, 
udělá malý kapesní počítač. Telefon 
nabízí 6,39“ AMOLED displej, je osazen 
procesorem MediaTek Dimensity 1000 
s podporou 5G, operační pamětí 6 GB 
a dalších 128 GB nabízí vnitřní úložiště. 
Zařízení s integrovanou baterií o kapaci-
tě 4000 mAh používá operační systém 
Android 11, ale umožňuje tzv. dual boot, 
takže uživatel může místo Androidu 
přepnout na systém Linux. Ve výbavě 
je i dvojice USB-C konektorů a 48Mpx 
kamera. 
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CO SE PSALO PŘED VÍCE NEŽ PŮL STOLETÍM  
V POPULÁRNÍM ČASOPISE „SVĚT TECHNIKY“

RETRO RELAX

LANOVKOU  
NA SPARTAKIÁDU      

Pražská lanovka, vedoucí od Újezdu na vr-
chol Petřína, patří k nejstarším technickým 
památkám naší městské kolejové dopravy 
a v bývalé rakousko-uherské monarchii byla 
první koncesovanou i postavenou lanovkou 
vůbec. Přesněji řečeno, ve své době se na 
tomto prvenství podílely dvě lanovky v Pra-

ze. S petřínskou se stavěla totiž ještě lanov-
ka na Letnou, po níž však dnes není stopy. 
Obě pražské lanovky byly s petřínskou 
„eifelkou“ součástí pozoruhodných staveb 
v době velké Zemské jubilejní výstavy roku 
1891. Stavba petřínské lanovky začala  
2. února 1891 za silných mrazů, a dokon-
čena byla za necelých 6 měsíců. Komisio-
nální zkouška se konala 25. července 1891 
a ještě týž den odpoledne byla odevzdána 

veřejné dopravě. Dnešní její trať i provoz 
jsou ovšem, po důkladné rekonstrukci 
v roce 1932, zcela jiné.

Trať staré lanovky měřila 390,6 m a překo-
návala výšku 100,5 m o spádu až 275 promi-
le. Měla jen metrový rozchod kolejí a vozy se 
na ní pohybovaly rychlostí dva metry  
ve vteřině. Za 1 hodinu přepravila zhruba  
600 osob. Do pohybu se uváděla vodní 
protizátěží – v horní stanici byla naplněna 
voda do nádrže vozu, který klesal směrem 
dolů a svou převahou vytahoval druhý vůz. 
V dolní stanici byla zase voda vypuštěna. 

Dobové 
schéma lanové 

dráhy na Nebozízku 
v Praze; vlevo dole koleje 

s ozubením a lanem, jízdní 
lístek a vpravo podélný řez 
hořejší stanicí, pohled do 
stanice dolejší a strojník 

pouštící vodu do 
vozu.

DEKORAČNÍ ZEĎ 
Architektonické zvládnutí strahovského 
prostoru tak, aby lidé hned po skončení 
programu nespěchali domů, aby viděli 
všechno a aby jedna úprava nepřekrý-
vala druhou, to bylo cílem všech návr-
hářů. Dobře se jim podařilo soustředit 
pozornost návštěvníků hned u vstupní 
brány. Dekorační zeď byla vtipným 
a užitečným nápadem.

OBRÁCENÉ DEŠTNÍKY  
Při slunečném počasí dodávaly 
odpočívajícím návštěvníkům sparta-
kiády dostatek stínu sklolaminátové 
deštníky. Šlo o nové architektonické 
řešení zahradní restaurace na Strahově 
v podobě větrem obrácených střech 
slunečníků.



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

Národní technické muzeum v Praze je již opět otevřené!  
Neváhejte proto s vyluštěním sudoku, abychom mohli prvním  
třem luštitelům zaslat voucher pro volný vstup do technického  
muzea pro dvě osoby.

Vyluštění sudoku  
z minulého čísla TM 09/2021:
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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.

 7 1 8 6 9 4 3 5 2

 9 3 4 5 2 2 1 7 6

 6 5 2 3 1 7 8 9 4

 1 6 3 4 7 9 2 8 5

 4 8 5 2 3 6 9 1 7

 2 7 9 1 5 8 6 4 3
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Vylosovaní luštitelé sudoku  
z minulého čísla:
Tereza Vychytilová, Brno

Martin Kolomý, Praha

David Vališ, Pelhřimov 

švýcarských a v té době první toho druhu 
na světě. Přestavbou byla prodloužena také 
její trať až na vrchol Petřína. Původní koneč-
ná stanice u restaurace na Nebozízku stala 
se jen zastávkou. Délka nové trati dosáhla 
476 m s výškou horní stanice 324,5 m n.m. 
a překonává výšku 130,45 m s největším 
sklonem 295 promile. Také rozchod kolejí 
byl zvětšen na 1,435 m a rychlost vozu na 
4 až 6 m ve vteřině, takže výkon umožnil 
přepravit za hodinu až 1800 osob. 

Petřínské lanovce hrozil za první republi-
ky zánik. Od zastavení provozu v roce 1921, 
plných 10 let, rezivělo celé její dopravní zaří-
zení. Teprve vystavění stadiónu na strahov-
ské pláni ukázalo vhodnost i prospěšnost 
obnovy staré lanovky, která byla provedena 
v roce 1932. O spartakiádě překonala staro-
nová lanovka své výkony z dřívějších let.

Při rekonstrukci v roce 1932 dostala 
lanovka elektrický pohon s odebíráním 
proudu vrchním vedením. Nové vozy, každý 
pro 100 osob (starý vůz pojal jen 60 osob), 
byly opatřeny tažným lanem a samostatným 
lanem brzdným. Toto zabezpečovací zaříze-
ní bylo výhodnější než např. u typů lanovek 

SPARTAKIÁDNÍ POMŮCKY   
Pracovníci národního podniku Fatra Na-
pajedla vyrábějí pro cvičence celostátní 
spartakiády bílé obruče z polyetylénu. 
Pracovnice závodu na obrázku provádí 
čištění a kontrolu obručí před vlastní 
expedicí.

VELITELSKÝ MŮSTEK 
Jeden z nových velitelských můstků plnil 
velmi dobře své poslání i při nástupu 
spartakiádníků nebo vojenských jednotek 
při přehlídkách. Jen si představte pohled 
z výšky na dokonale vyrovnané řady 
několika tisíc cvičenců... to vám nikdy 
nesejde z mysli.



Po zběsilých časech, kdy veletrhy 
padaly jeden za druhým a rušily se 
i tradiční akce, ohlašují pořadatelé 

průmyslových výstav a konferencí restart 
a návrat na scénu. Neodolali jsme příleži-
tosti vyzkoušet si, jak vypadá situace v reá-
lu – např. na přehlídce moderní mobility IAA 
v Mnichově, první z velkých veletržních akcí 
po covidové přestávce, poté na EMO 2021 
v Miláně. Vypadá to, že organizátoři už přišli 
na způsob, jak se s nepříjemnou situací 
vypořádat – u vchodu kontroly, kterými by 
rizikový člověk neměl projít, všude dezin-
fekční prostředky, a samozřejmě všichni 
v rouškách a respirátorech. 

Na první pohled se tak zdá, že se vše 
vrací do starých kolejí, ale na druhou stra-
nu nám nemohlo ujít pár detailů, prozrazu-
jících, že tak rychle to asi nebude. Ubylo 
vystavovatelů, ne všechny značky, s nimiž 
jsme se dříve na dané akci setkávali, se 
zúčastnily restartu, uličky mezi expozicemi 
byly širší, vzadu se snažily skrýt zaka-
muflované prázdné prostory ve výstavních 
halách.  

Prostě ještě nějaký čas potrvá, než se 
obnoví důvěra a ochota firem jít s kůži 
na trh veřejně, ne jenom zpoza displeje 
s on-line prezentací. Mnohé z nich navíc 
získaly odkazem na neúčast kvůli obavám 
o zdraví svých zaměstnanců neprůstřelný 
argument, jak odůvodnit absenci, která jim 
přišla vhod hlavně kvůli nákladům na akci.

A i když je virtuální řešení neskonale 
levnější alternativou, tak možná už nebude 
stačit.

Návrat veletrhů totiž oceňují návštěv-
níci, kteří na možnost fyzického setkání 
se svými dodavateli i partnery po delší 
vynucené pauze vyloženě čekali – to 
ostatně napověděla vysoká účast na řadě 
nyní rovněž reaktivovaných Open days 
nebo technologických seminářích. Virtuální 
euforie opadla a všichni se zase těší na kus 
řeči s živým člověkem místo vysedávání 
u monitoru. Tak na viděnou v Brně! 

Josef Vališka  
šéfredaktor
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Měsíčník pro technické obory, vědu,  

výzkum, strojírenství, plastikářský  

a automobilový průmysl, IT  

a technické školství.
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DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

SOUTĚŽ

K RESTARTU PŘIPRAVIT: TŘI, DVA, JEDNA…

Dárkový certifikát ročního 
předplatného časopisu TechMagazín 
je vhodnou pozorností k obdarování 
technicky zaměřených lidí.

Každý měsíc losujeme z nově příchozích 
objednávek předplatného (včetně 
obnovených) jednoho výherce, kterého 
odměníme zajímavou věcnou cenou. 
Pro říjnové vydání jsme vylosovali:
Ivana Holíková, Soběslav

Cenu do soutěže – Voucher pro dvě 
osoby do Národního Technického  
Muzea v Praze věnovalo Národní  
Technické Muzeum.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE  
PŘIPRAVUJEME:

   Řezné nástroje a upínací  
systémy

   Informační systémy pro  
efektivní řízení

   Tribotechnika – maziva,  
oleje, kapaliny

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.

 ▼
 IN

Z
E

R
C

E



 NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK, 
HLAVNÍMI TÉMATY BUDOU:

       nejmodernější řídicí systém
SMOOTH Ai a SMOOTH Ez,
servisní portál iCONNECT,
 automatizace,
 digitální průmyslová platforma Gogrou.

Uvidíte ukázky obrábění na nejnovějších strojích 
Mazak INTEGREX i-250H ST a QTE-200 SG, 
které právě přicházejí na český trh.

NAVŠTIVTE NÁS
PAVILON P
STÁNEK 113
8.–12. 11. 2021
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