
Setkání zákazníků společnosti Meusburger se povedlo 
Společnost Meusburger pro své zákazníky a klienty uspořádala road show, na kterém předvedla 

novinky z formařiny a lisovací techniky, ukázala zajímavosti z oblasti dílenských potřeb, hovořilo se 

o efektivní konstrukci, výrobě forem a lisovacích nástrojů a stranou nezůstala ani problematika 

plnění forem. Akce se konala v pátek 21. dubna v krásném prostředí zámku v Dětenicích.  

Na akci přivítal všechny hosty pan Miroslav Horna, regionální obchodní manažer pro Českou 

republiku a Slovenskou republiku Meusburger Georg GmbH & Co KG, v sále Dětenického zámku. Na 

jeho projev pak navázal Luděk Tichý prezentací novinek pro rok 2017 z formařiny a lisovací techniky.  

Nástroji VISI pro efektivní konstrukci a výrobě forem a lisovacích nástrojů se poté věnovali Jaroslav 

Zahradník a Milan Pozzi ze společnosti NEXNET. Ti přiblížili konstrukční CAD/CAM systém VISI, sloužící 

ke konstrukci forem od návrhu výlisku až po jeho zaformování. Ve svém vystoupení přiblížili vlastnosti 

VISI Mould, kompletního řešení pro konstrukci nástrojů, založeném na inteligentní automatizaci. 

Konstruktérům nabízí pohled v reálném čase na to, jak změny komponent ovlivní návrh nástroje a 

provádí automaticky uživatele procesem vývoje formy a procesem konstrukce kompletní formy na 

základě praktických zkušeností. VISI Flow je pak nástroj pro simulaci vstřikování plastů. Počínaje 

konstruktérem konečného dílu přes konstruktéra formy až k technologovi vstřikování, všichni tito 

zúčastnění dostávají užitečné údaje díky patentované technologii Vero pro simulaci vstřikování. Díky 

tomu pak mohou vytvářet levné a spolehlivé vstřikovací formy a optimalizovat podmínky vstřikování. 

Další součástí je pak VISI Progress, představující řešení pro návrh a výrobu vstřikovacích forem. Ve 

své přednášce Jaroslav Zahradník a Milan Pozzi vyzdvihli klady při nasazení systému VISI a možnost 

efektivního návrhu výroby s možností přesné konstrukce formy.  

Na vystoupení pánů ze společnosti NEXNET poté navázal zástupce z liberecké společnosti Tanitech 

s.r.o., který návštěvníky seznámil s problematikou plnění  forem. Před závěrečnou diskuzí ještě 

vystoupil Petr Vašíček ze společnosti Meusburger Georg GmbH & Co KG, který více přiblížil nový 

upínací systém H1000 a další novinky v tomto upínacím systému pro tento rok, a dále pak ještě 

i montážní vzduchový stůl.  

Celou akci pak pro Svět plastů zhodnotil Miroslav Horna, regionální obchodní manažer pro Českou 

republiku a Slovenskou republiku společnosti Meusburger Georg GmbH & Co KG. Jako velký úspěch 

akce hodnotil velkou účast zájemců, kterých se tu sešlo přes stovku. Jako nejzajímavější novinky 

společnosti Meusburger na tento rok pak pan Horna zmínil například převodovku pro etážové formy, 

dále pak vysokoteplotní hadice E 2187 IsoTemp. „Ty jsou schopné současně odolávat vysokým 

teplotám i tlakům a kombinují osvědčenou techniku s novodobým silikonovým pláštěm,“ doplnil 

Miroslav Horna. „Jejich největším přínosem je izolace a ochrana před popálením díky přímo 

nanesenému silikonovému plášti. Dále pak vlastně i provedení hadic samotných, kdy právě díky 

nanesenému silikonovému vnějšímu plášti nemůže dojít ke zranění z důvodu vyčnívajících drátů a 

opletení vnitřní vysokotlaké hadice. Tyto hadice jako celek pak mají velmi vysokou životnost a nabízejí 

v praxi maximální flexibilitu. Pod pojmem flexibilita si lze představit to, že hadice snesou i velmi malé 

rádiusy při jejich umístění, v tom je současně i jejich vysoká přidaná hodnota.“ 

Velmi zajímavé jsou pak i komponenty na vysokotlaké vstřikování hliníku, které společnost 

Meusburger nabízí. „Dále bych zmínil ještě třeba i kalkulátor řezných podmínek pro obráběcí nástroje, 

který je integrován do našeho online katalogu,“ uzavřel Miroslav Horna.  

Po skončení přednáškové části akce byli hosté pozváni k návštěvě Dětenického zámku a celý program 

uzavřelo posezení v proslulé Středověké krčmě, kde za svitu svíček mohli zakusit styl obsluhy 



z dávných dob. Obsluha zde návštěvníkům tyká a po krčmě se pohybují středověcí rytíři, fakíři, 

tanečnice a muzikanti, kteří zajišťují program a pobavení návštěvníků. 

O hosty se zde výborně postaral sehraný team společnosti Meusburger Georg GmbH & Co KG, 

složený z paní Leony Rutarové a pánů Miroslava Horny, Jakuba Janíčka, Miroslava Kotrče, Jaroslava 

Nalezínka, Michala Palečka, Jiřího Rečka, Luďka Tichého a Petra Vašíčka, díky jejichž perfektně 

zorganizovanému dni se návštěvníci dozvěděli zajímavé informace ze svého oboru, vyměnili si 

poznatky s kolegy a navázali nové kontakty.  

 

 

 

 


