
 

 

  
  

PPOOZZVVÁÁNNKKAA  //  PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA  

Společnost KLEENTEK, spol. s r.o. spolu s ALS Czech Republic, s.r.o. a mediální podporou 
časopisu TECHMAGAZÍN 

si Vás dovolují pozvat na již tradiční seminář z cyklu 

Strategie nulových poruch - cesta k úsporám 

Termín:  27. 3. 2014 

Místo konání: Seminární Centrum Akademie 

Hrušovská 2654/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, centrum-akademie.cz 

Témata semináře:    
 Tribotechnické informace zaměřené na využití analýz olejů pro diagnostiku strojů 

a správné ošetřování olejů, informace o průmyslových olejích 

 Využití stávajících a zavádění nových norem ČSN, ASTM, DIN do praxe průmyslových 
podniků 

 Upozornění na vztahy mezi kvalitním mazáním a kvalitní výrobou, konkrétní příklady 
docílených úspor 

 Předcházení vzniku odpadů 

 Tematické panelové diskuze, vzájemná výměna provozních zkušeností a informací 

 

Chcete znát stav a kondici vašich olejů a maziv? 
 V rámci semináře proběhne představení technologie RULER, technologie pro rychlé 

a přesné měření životnosti průmyslových maziv a motorových olejů 

 Zároveň bude technologie RULER k dispozici na vyzkoušení 

 

Program semináře: 

Prezence účastníků        08:00 – 08:30   
Přivítání účastníků, organizační informace, zahájení 
 
Přednášky: 
1.  Vladislav Chvalina, KLEENTEK        08:30 – 09:15 

 Tribotechnika – každodenní pomocník  

2.   Ing. Vladimír Nováček, ALS      09:15 – 10:00 

      Principy, možnosti a rentabilita analýz 

3.  Ing. Jan Novák, INTRIBO        10:00 – 10:45  

  Kondice oleje = kondice stroje, jejich nástroje    

4.  Ing. Milan Soukup, KLEENTEK       10:45 – 11:15  

 Konkrétní případy přínosů péče o olej  

5.  Ing. Milan Soukup, KLEENTEK       11:15 – 12:00 

  Technická tribodiagnostika – účinný nástroj prediktivní údržby 

  OBĚD                            12:00 – 13:00 

http://www.centrum-akademie.cz/


 

 

6.   Ing. Vladimír Nováček, ALS                                                  13:00 – 13:45 

 Zajímavosti z analýz olejů  

7.   Zdeněk Šimík, KLEENTEK            13:45 – 14:30 

  Mokrý olej = drahý olej  

8.  Vladislav Chvalina, KLEENTEK      14:30 – 15:15 

  Jak lze pozitivně ovlivnit produktivitu strojů 

 Ukončení semináře        15:15 – 15:30 

 

 
 
 

Předběžnou či závaznou přihlášku zašlete laskavě faxem na číslo 272 701 181,  
případně e-mailem na adresu: seminar@kleentek.cz 

 
Telefonické informace: (+420) 266 021 559, 266 021 579 nebo 602 223 236. 

 
Program včetně občerstvení je zajištěný za vložné 1.800,- Kč za osobu (+ DPH 21%). 

 
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

 
 
 

Ing. Vladimír Nováček 
ALS Czech Republic, s.r.o. 

 

Vladislav Chvalina 
KLEENTEK, spol. s r.o.

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti a těšíme se na setkání. 

mailto:seminar@kleentek.cz


 

 

Předběžná* / Závazná* přihláška – seminář Ostrava 
Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. 

 
Příjmení, jméno(a), titul:    
  

  

  

 
Název a adresa firmy: 
 
 
 

 
Telefon zaměstnání:  
 

Fax zaměstnání:  
 

 
Podpis a razítko firmy:    Podpis účastníka(ů): 
 
 
 
 

* nehodící se laskavě škrtněte 

 

 

Potvrzení o zaplacení poplatku: 
vyplňuje vysílající organizace - firma 

 
 
Potvrzujeme, že dne:      IČO:  
 
jsme uhradili z našeho účtu č.:     DIČ: 
  
za našeho pracovníka: 
 
 

Účastnický poplatek:  1.800,- Kč + DPH 21% (2.178,- Kč) 
Zahrnuje občerstvení a sborník přednášek v elektronické podobě.  
 

Informace pro platbu: 
Číslo účtu (KB):    19-3928700227/0100 
Variabilní symbol:    IČO Vaší společnosti 
 
 
 
 
 
     Podpis a razítko účtárny:                             
 

Daňový doklad obdrží účastníci při registraci před zahájením semináře. 
KLEENTEK, spol. s r.o.  IČO: 64574164  DIČ: CZ64574164 


