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Globální lídr v oblasti světelné techniky pro 
automobilový průmysl, společnost Varroc 
Lighting Systems, otevřela 26. ledna Vývo-
jové centrum elektroniky. Špičkové výzkum-
né a prototypové laboratoře, včetně zázemí 
pro téměř 100 odborníků – elektroinženýrů, 
jsou umístěné v samostatné budově, a to 
přímo v areálu výrobního závodu v Šenově 
u Nového Jičína. Díky investici přesahující 24 
milionů korun se podařilo vybudovat jedno 
z nejmodernějších takto specializovaných 
vývojových pracovišť nejen v Moravskoslez-
ském kraji, ale v rámci celé České republiky.

Vývojové centrum elektroniky zkvalitní vývoj 
a inovace elektronických komponentů
1000 m2 nových prostor v Novém Jičíně, včet-
ně vlastní EMC laboratoře pro měření elek-
tromagnetické kompatibility v bezodrazové 
komoře, začne sloužit jako hlavní základna 
globální výzkumné a vývojářské infrastruktury 
pro celou společnost Varroc Lighting Systems. 
Na vybudování EMC laboratoře získal Varroc 
podporu z dotačního programu Podpora vědy 
a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. 
„Počet elektronických komponentů v segmentu 
automobilové světelné techniky rapidně na-
růstá a společnost Varroc musí na tento trend 
reagovat. Otevření Vývojového centra elektro-
niky umožní našim inženýrům vyvíjet, inovovat 

a testovat novou elektroniku a software, aniž 
by museli používat služby externích laborato-
ří, a zároveň dokážeme pružněji reagovat na 
požadavky našich zákazníků,“ uvedl Todd C. 
Morgan, viceprezident společnosti Varroc Li-
ghting Systems. „Naši vývojáři každým dnem 
dokazují své kvality i schopnosti. Díky jejich 
hlubokým technickým znalostem, kreativnímu 
myšlení a mimořádnému pracovnímu nasaze-
ní jsme spolehlivým dodavatelem laserových 
a adaptabilních světlometů pro prestižní auto-
mobilové značky. Jsem přesvědčen, že otevřením 
našeho Vývojového centra elektroniky přispívá 
společnost Varroc k tomu, že nejlepší vývojáři, 
elektrotechnici a inženýři z celého světa najdou 
právě v Moravskoslezském kraji nejen špičko-
vé uplatnění, ale plně zde realizují své nápa-
dy a talent,“ doplňuje Todd C. Morgan. „Nově 
otevřené Vývojové centrum elektroniky společ-
nosti Varroc Lighting Systems ukazuje, jak in-
vestice ovlivňují budoucí konkurenceschopnost 
a prosperitu a jak je důležité inovovat a využít 
naplno potenciál nových technologií. Jsem vel-
mi rád, že společnost Varroc neotevírá pouze 
„laboratoře“, ale jedno z nejmodernějších kre-
ativních pracovišť pro technologické vývojáře 
v regionu, a věřím, že se jim podaří přilákat jen 
ty nejlepší z oboru, kteří se budou podílet na 
úspěchu našeho kraje,“ řekl prof. Ivo Vondrák, 
hejtman Moravskoslezského kraje.

O společnosti Varroc Lighting Systems

Varroc Lighting Systems patří mezi světo-
vou špičku ve vývoji, výrobě a distribuci 
vnějšího osvětlení pro automobilový prů-
mysl, dodávávaného na celosvětové trhy. 
Světelná technika představuje klíčovou část
skupiny Varroc Group, jejíž centrála síd-
lí v indickém Aurangabadu. Sídlo Varroc  
Lighting Systems se nachází v USA ve stá-
tě Michigan. Celkem má deset technických 
a obchodních center v Evropě, Asii a Sever-
ní Americe, čtyři výrobní závody, přičemž 
dva jsou v České republice, dále pak v Indii 
a Mexiku, v Číně je zastoupena prostřed-
nictvím společného podniku s VTYC. Ce-
losvětově má 5 000 zaměstnanců, z nichž 
více než polovina je zaměstnána v České 
republice, kde působí na třech místech – 
v Novém Jičíně, v Rychvaldu a v Ostravě. 
Výroba v Novém Jičíně a Rychvaldu má pro 
společnost zásadní roli a významně přispí-
vá k dosahování jejích cílů. Varroc v součas-
né době v České republice rozšiřuje výrobní 
kapacity a v následujících letech zde hodlá 
dále významně investovat.

Více na www.varroc.cz

Společnost Varroc Lighting Systems významně  
posiluje v oblasti inovací a know-how, 26. ledna 
otevřela nové Vývojové centrum elektroniky

Otevření EMC EMC budova EMC komora

http://svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2017.pdf
http://www.varroc.cz
http://www.varroc.cz
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Konstrukce
forem

CAE analýzy

Návrh postupových
a střižných nástrojů

Obrábění
www.nexnet.cz

Specializované řešení pro
konstrukci a výrobu forem

Potřebujete vyrobit formu  
nebo  její prototyp?
Dovolujeme si vás informovat o aktuální možnosti cenově výhodné výroby  
vstřikovacích forem, prototypových forem, tvarových vložek, elektrod a dalších 
nástrojů, včetně možnosti zpracování konstrukčních návrhů ve 3D, které pro vás 
zajistí česká společnost Nexnet.
V případě zájmu o využití jejích kapacit zašlete vaši nezávaznou poptávku na 
e-mail obchod@nexnet.cz nebo využijte telefonního čísla +420 773 628 631.

Společnost CZFP s.r.o., výhradní distributor plastů švýcarského výrobce EMS-CHEMIE AG pro ČR i SR 

obsazuje pracovní pozici

Technická podpora prodeje – Technical Support Engineer – Project Development

Náplň práce
 Spolupráce s obchodním 

oddělením při realizaci 
nových projektů a správě 
stávajících

 Technické poradenství 
zákazníkům v ČR a SR 
v oblasti zpracování 
polyamidů a konzultace 
konstrukčního řešení výlisků

 Propagace nových materiálů 
u stávajících a potenciálních 
zákazníků 

 Komunikace s technickým  
i obchodním oddělením 
firmy EMS-CHEMIE

Požadujeme
 Vzdělání v oboru zpracování 

plastů (příp. konstrukce 
plastových dílů) / např. 
VŠCHT, TUL, UTB

 Aktivní znalost AJ

 Řidičské oprávnění skupiny B

 Ochota častého  
a nepravidelného  
cestování po ČR a SR

 Znalost práce s PC

  Praxe v oboru výhodou

Požadované vzdělání: 

Minimálně středoškolské nebo 
vysokoškolské 

Požadované jazyky: 

Angličtina (Pokročilá)

Typ pracovního poměru: 

Práce na plný úvazek – možnost  
i práce za ŽL

Možnost pracovat z domova –  
home office 

Délka pracovního poměru:

Na dobu neurčitou

Pozice je vhodná i pro 
absolventy

Životopis v českém nebo 
anglickém jazyce zasílejte  
s motivačním dopisem  
na email:  
ludmila.koppova@emschem.cz

Nabízíme

 Nadstandartní základní plat 
+ vysoká motivační složka 
mzdy 

 5 týdenní dovolená 

 Možnost vzdělání  
a profesního růstu

 Služební automobil, mobilní 
telefon, laptop a další 
zaměstnanecké benefity

 Reprezentace nadnárodní 
společnosti

Na zcela jednoduchém příkladu, jakým je příprava kávy, 
si můžeme ukázat, jak budou tyto procesy fungovat. Ro-
bot převezme příkaz, připraví kávovou směs, jejíž složení 
si uživatel nastavil a provede všechny úkony potřebné 
k tomu, aby mohl naservírovat šálek čerstvé kávy. Vše 
proběhne automaticky s autonomní koordinací. Systém 
je složený ze dvou robotů KR AGILUS a řídicí jednotky 
KRC ROBOTstar. Tento systém není nutno řídit centrálně. 
Kávové šálky, jejichž naplnění je součástí tohoto procesu, 
se pohybují systémem zcela nezávisle. Jak to tedy probí-
há? Umožňuje to průběžná výměna dat mezi jednotlivými 
součástmi systému a porovnávání informací, které v sobě 
nesou, což se uskutečňuje prostřednictvím cloudu.
V principu jde o to, že požadované informace se ukládají 
a vyměňují ve virtuálním prostředí, nikoliv ve stacionár-
ním místním serveru. Toto řešení umožňuje společnosti 
snížit náklady a potřebu IT kapacit spojených s výrobou 
v reálném světě a dává přístup k datům kdekoliv ve světě 
za účelem monitorování stavu výroby, obnovy výrobních 
kapacit nebo organizace servisního managementu.

Roboty vědí, co je zapotřebí udělat příště
Informace pro proces přípravy kávy, kterou požaduje 
systém Barista 4.0, je uložená rovněž v cloudu: výška 
naplnění jednotlivých šálků, parametry procesu, jako je 
teplota mléka a kávy, stav přístroje a údaje o spotřebě. 
Tyto údaje jsou průběžně aktualizovány s tím, že se dají 
v kteroukoliv dobu a z kteréhokoliv místa stahovat. Ro-
boty tak přesně vědí, co mají příště vykonat a zákazník ví, 
kdy bude jeho káva připravená.
Koncept cloudu je možné aplikovat na jakýkoliv výrobní 
proces, jako je svařování, spojování lepením, lití nebo →

Cloud je prvním krokem k továrně budoucnosti
Mohou svařovat, lepit, odlévat nebo řezat laserem: roboty KUKA přebírají ve výrobních provozech řadu různých úkolů. V továrnách zítřka je-
jich role vzroste a jako součást inteligentních systémů budou vytvářet zcela nové výrobní metody. To vše za předpokladu, že bude bezchybně 
fungovat výměna dat mezi jednotlivými výrobními systémy s různými variabilními rozhraními, které jsou na příslušnou datovou síť napojeny. 
Tento požadavek je důvodem, proč vstupují do hry systémy jako Cloud (resp. Cloud computing) a Big Data (tzv. velký objem dat). Spojením 
zkušeností z oboru mechanotroniky s vysoce inteligentní informační technologií (IT) postavila společnost KUKA bránu, která vede k efektiv-
nějším a flexibilnějším výrobním procesům v prostředí Industrie 4.0.

http://www.nexnet.cz/nastrojarna
http://www.nexnet.cz/nastrojarna
mailto:obchod@nexnet.cz
http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
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→ laserové řezání, tedy pracovní postupy, na 
které se společnost KUKA specializuje. A navíc, 
díky cloudovému řešení, je možné průmyslové 
výrobní procesy monitorovat dálkově z důvo-
du optimalizace toku materiálů, a také plá-
novat údržbu. Uživatel může být upozorněn 
emailem na datum potřebného servisu, stejně 
tak, jako může barista KUKA informovat zákaz-
níka emailem, že je jeho káva již připravená.
 
Spojení IT s mechanotronikou
Příklad s kávou ukazuje, jak se bude spojo-
vat hardware, software a IT a jak budou tyto 
složky ve stále větším rozsahu vstupovat do 
průmyslového prostředí. Až budou dostup-
né stále rostoucí zdroje výpočetních kapacit, 
otevřou se zcela nové možnosti a urychlí se 
tím vývoj směřující k digitalizaci. Systémy jako 
Cloud computing a Big Data umožňují ukládat 
a sdílet enormní objemy dat a v důsledku toho 
přijímat logické závěry. Pokud budeme tyto 
postupy aplikovat na průmyslovou výrobu, 
znamená to, že roboty, coby flexibilní elemen-
ty výroby, na sebe vezmou více úkolů, než jen 
jednotlivé výrobní kroky. Budou mít schopnost 
shromažďovat velké objemy dat a vyměňovat 
je s dalšími výrobními a IT systémy. V důsled-
ku toho se stanou výrobní procesy efektivnější 
a výrobní systémy budou schopny rychle re-
agovat na individuální požadavky zákazníka 
nebo na různé specifické požadavky.
Výsledkem využití cloudu je možnost centrál-
ního monitorování každé součásti systému. 
Jeho uplatnění je velmi široké od plánování 
údržby a správy aktiv až k monitorování a plá-
nování výroby prostřednictvím samočinně se 
optimalizujícího strojního vybavení.
Například v případě funkční závady se o ní 
ihned odešle do cloudu hlášení se všemi 

podrobnostmi a příslušným servisním tech-
nikům se automaticky pošle příkaz k opravě. 
Díky kompletnímu souboru dat získají technici 
přesnou představu o závadě. V cloudu se do 
databáze informací ukládají také všechny zá-
vady ve funkci systému a prostoje. Za těchto 
okolností mohou reagovat technici bezpro-
středně, bez časově náročného hledání pří-
činy. Pokud je zapotřebí náhradní díl, lze jej 
objednat jedním kliknutím. Sériové číslo každé 
součásti je rovněž uloženo v cloudu a může 
být předáno přímou cestou do příslušné on-
line prodejny. Tento postup minimalizuje pro-
stoje i čas na servis a šetří tím náklady. Rychle 
a snadno je možné provádět i aktualizaci soft-
warové výbavy. Stav aktualizace každého ro-
bota a každé části systému se průběžně zob-
razuje. Pro aktualizaci jakéhokoliv složky stačí 
jediné kliknutí, protože příslušný software je 
pro stažení a instalaci ihned k dispozici.

Vývojáři softwaru otevírají nové příležitosti
Na cloudu založené softwarové komponenty 
mohou v případě potřeby vytvořit komplet-
ní platformy, které - v kompletně digitalizo-
vaném řetězci - flexibilním způsobem řídí 
výrobní procesy, autonomně je optimalizují 
a přizpůsobují externím vlivům. KUKA najala 
ve městě Austin v Texaxu softwarové vývojáře 
pro práci na řešeních, která budou aplikovat 
perspektivní oblasti IT sektoru na znalostech 
společnosti v mechanotronice.
KUKA sleduje holistický, tzn. komplexní, pří-
stup, který zahrnuje prostředí Industrie 4.0 
a tzv. internet věcí (Internet of Things – IoT). 
Kromě centrální IT platformy s různými soft-
warovými řešeními, spolupracuje specialista 
na automatizaci s partnery zabývajícími se po-
třebným middleware a dále na inteligentních 
výrobcích a strojním vybavení připraveným na 
IoT provoz, tzn. na řešení podobném systému 
Swisslog Cyclone Carrier.

Chytrá továrna ukazuje, co všechno je možné
Inteligentní továrna je příkladem, na kterém 
se dá ukázat, jak může zákazník získat unikát-
ní kryt vyrobený pro svůj smartphone a díky 
práci v cloudu celý proces sledovat. Princip je 
podobný jako v případě kávy 4. 0. Umístí za 
použití tabletu svoji objednávku do systému, 
kterým je v tomto případě Swisslog Software 
Warehouse Manager WM6. Lehký robot KUKA 
LBR iiwa ji převezme. Tento robot, který je 

namontovaný na všesměrové mobilní plošině 
vybavené autonomní navigací, projede pro-
střednictvím informací získaných ze systému 
a z jeho ostatních součástí s objednávkou vý-
robním procesem. Skladový systém Swisslog 
Cyclone Carrier a další prvky soustavy dopraví 
k robotu komponenty potřebné pro ochran-
ný kryt. Systém Swisslog Cyclone Carrier může 
získávat data rovněž z cloudu. Skladový systém 
přisune k robotu správný typ krytu, přičemž 
ten jej ihned předá laserové tiskárně. Jakmile 
je ukončen tisk, převezme tento na míru zho-
tovený výrobek robot KMR iiwa a Warehouse 
Manager předá tuto informaci zákazníkovi. 
Kvalitu pouzder na smartphony kontroluje 
metodou namátkové kontroly přímo na mís-
tě malý robot KUKA KR AGILUS. A zákazník? 
Ten vidí prezentaci „chytré továrny“ se všemi 
jejími síťově propojenými zařízeními na roz-
měrné LED stěně a pomocí několikerého klik-
nutí může získat jakoukoliv informaci, která se, 
podle jeho mínění, k tomuto procesu vztahuje.
To, co bylo popsáno jako ukázka, se stane v to-
várně budoucnosti každodenní realitou. Síťo-
vé propojení se systémem cloudu poskytuje 
zákazníkovi přehled o všech komponentech 
a umožňuje mu stahovat jakékoliv relevantní 
údaje o procesu a procesní parametry.

Máme-li toto na mysli, je zřejmé, že základní 
roli hraje schopnost zpracovávat spolehlivě 
velké objemy dat, stejně tak jako unifikovat 
standardy na rozhraních systému. Zavádění 
tohoto principu není omezeno jen na nové vý-
robky a na nová řešení, protože je možné pro-
pojovat tímto způsobem do sítě roboty, robo-
tické buňky a systémy, které jsou již ve výrobě.

Cloud je prvním krokem k továrně budoucnosti

V aplikaci „chytré továrny“ propojuje společnost KUKA svoje vlastní 
výrobky určené pro průmysl 4.0, aby vytvořila perfektní příklad moderní 
výrobní koncepce

Na aplikaci s kávou ukazuje KUKA, jak může v budoucnosti vypadat IoT 
(Internet of Things)

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OTK.CZ
NAVYŠUJEME KAPACITU VÝROBY IML ETIKET

Passion for 
expertise

Horký systém s jehlami ovládanými
servomotory pro přesné, jednoduché 
a �exibilní ovládaní průtoků trysek

hrs�ow.com

http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
http://www.otk.cz/
http://www.hrsflow.com/eng/
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JSW Machines ∤ Japonsko – vstřikovací stroje a jejich řídící systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy.
Airtect ∤ Irsko - detekce úniku plastového materiálu z horkého systému, včetně identifikace místa úniku.
Böhler Uddeholm ∤ Česká republika – stavové diagramy ocelí, jak je číst a aplikovat v oboru forem na plasty.
Liad ∤ Izrael – dávkování aditiv do plastů a automatická kontrola odstínu s korekcemi barvy.
Ermanno Balzi ∤ Itálie – případové studie efektivity chlazení a následné snižování nákladů na údržbu forem.
Velox ∤ Česká republika – čistící granuláty, korektní nasazení a úskalí jejich nasazení.
Lubomír Zeman ∤ Česká republika – provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem; vlivy na provoz a údržbu, 
nejčastější chyby a prevence.
TD-IS ∤ Česká republika - IT pokrytí procesů při výrobě formy a plastových dílů. Synergie lisovna-nářaďovna, 
aneb 1+1 je více než 2.
A další…

ÚČAST PŘISLÍBILI:

POZVÁNKA NA KONFERENCI

ergie

Efektivita práce je často užívaný termín při hodnocení vyspělosti průmyslových zemí. 
Ale v čem tato efektivita spočívá a proč jsou v efektivitě práce tak velké rozdíly?
Je efektivita naší výroby v porovnání s vyspělými průmyslovými státy tak nízká, jak se občas uvádí? 

LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT? 
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY? 
POMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednášky na konferenci FORMY a PLASTY 2017, 
kterou pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu
17.-18. května 2017 v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz

G
EN

ER
ÁL

N
Í P

AR
TN

EŘ
I

M
ED

IÁ
LN

Í P
AR

TN
EŘ

I

17.-18. května 2017 / Maximus Resort, Brno 

Brno 2017

FORMY 
A PLASTY

BASF posiluje spolupráci s HP  
na vývoji materiálů pro 3D tisk

FRIMO Group GmbH 
 +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

Dynamicky
a s vášní.

Inovativní technologie 
FRIMO staví na 50ti letech 
zkušeností. Orientujeme se 
na budoucnost a optimální 
nastavení Vašeho projektu. 
Spolehněte se na zkušenosti 
technologických specialistů.

  Zpracování PUR

  Flexibilní řezání

  Vysekávání

  Lisování / Tvarování

  Thermoforming

  Kašírování

  Lemování

  Svařování / Lepení

n Urychlení vývoje materiálů pro technologii HP Multi Jet Fusion
n Na základě jedinečného portfolia BASF vyvíjí nové materiály pro trh 3D tisku

BASF se spojila se společností HP. Jejich cílem 
je nabídnout zákazníkům prostřednictvím ote-
vřené platformy HP Multi Jet Fusion nové ma-
teriály pro 3D tisk. Přístup otevřené platformy 
společnosti HP umožňuje zákazníkům vybrat 
si dodavatele materiálu, jako například BASF, 
se kterým mohou společně pracovat na vývoji 
specifického 3D materiálu pro své potřeby.
BASF a HP nyní posílily spolupráci, aby se 
urychlilo řešení požadavků a specifikací, které 
je nutné splnit, aby mohly vyvinout materiál 
pro velkovýrobu. BASF chce navázat na nápa-
dy, které z této spolupráce vyplynou, a urychlit 

tak rozvoj nových materiálů a výroby tiskař-
ských 3D výrobků. V širším rozsahu společnost 
zvyšuje svou činnost ve vývoji nových řešení 
pro polygrafický průmysl.

Materiály pro velkovýrobu
V chemickém průmyslu má BASF nejširší pro-
duktové portfolio materiálů, které se mohou 
dále vyvíjet pro 3D tisk. Mezi ně patří široká 
škála konstrukčních termoplastů, polyuretanů, 
akrylátové systémy (například fotopolymery), 
fotoiniciátory, funkční přísady, stabilizátory, 
barviva, a stejně tak i kovové systémy.

„BASF přináší obrovské odborné znalosti do 
oblasti materiálů pro hromadnou výrobu v po-
lygrafickém 3D průmyslu,“ vysvětluje Tim We-
ber, globální ředitel pro odvětví 3D materiálů 
a pokročilých aplikací společnosti HP. „Díky 
partnerství se společnostmi, které mají dlouhou 
tradici jak ve vývoji nových materiálů, tak ve 
zpracovatelském průmyslu, chceme přivést 3D 
tisk z malosériové výroby do průmyslové velko-
výroby.“
BASF má rozsáhlé zkušenosti ve vývoji plas-
tů. Její portfolio zahrnuje vysoce výkonné 
technické plasty jako například Ultramid® 

http://www.jansvoboda.cz
http://www.frimo.com
http://www.ultracom.basf.com/
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založený na polyamidu, Ultradur® založený na 
polybutylentereftalátu, Ultrason® založený na 
polysulfonech a Ultraform® založený na po-
lyoxymethylenu. Další významnou skupinou 
výrobků jsou polyuretanové roztoky, které 
se používají k lepší izolaci budov a pro lehké 
konstrukce automobilů. Jsou to pak především 
výrobci obuvi, domácích i sportovních potřeb, 
kteří využívají jedinečných výhod polyuretanů. 
Tato skupina produktů se skládá z termoplas-
tických elastomerů (například Elastollan® /
TPU/) a mikrobuněčných elastomerů. Právě ty 
jsou spolu se schopnostmi BASF základem pro 
vývoj materiálů, které jsou specifické pro prů-
myslové 3D aplikace.
„Ve spolupráci s HP se snažíme pochopit potře-
by zákazníků a do řešení chceme přinést odbor-
né znalosti z oblasti materiálů,“ řekl Dietmar 
Geiser, který je v odvětví BASF New Business 
3D zodpovědný za tiskařské strategie. „Otevře-
ná platforma společnosti HP je hnací silou pro 

pokrok materiálů a pro rozsáhlé průmyslové 
využití 3D tisku ve výrobě. BASF bude hrát dů-
ležitou roli především ve vývoji materiálů.“
Technologie HP Multi Jet Fusion je podobná 
2D tisku v tom, že tisková hlava aplikuje čini-
dla v navrhované formě na polymerní prášek. 
Tato činidla a prášek jsou následně zažehleny. 
Vzhledem ke specifické tepelné vodivosti či-
nidel se polymerní prášek taví pouze v oblas-
tech, kde tisková hlava aplikovala tavicí činidlo 
a netaje v místech aplikace speciálního čini-
dla. Tento postup se liší od běžně používané-
ho laserového spékání, při kterém se prášek 
aplikuje a následně ho kousek po kousku taví 
pohybující se laser. Ve srovnání s jinými 3D tis-
kovými technologiemi je technologie HP Multi 
Jet Fusion nastavena na urychlení velkovýroby 
se snížením nákladů na polovinu.
Celkově lze říci, že BASF vyvíjí různé materiály 
a směsi připravené k použití ve všech zavede-
ných 3D tiskových technologiích i pro výrobu 

plastů, keramiky nebo kovových částí. Důka-
zem schopností BASF ve vývoji materiálů je na 
trh nedávno uvedený Ultrasint PA6 X028, po-
lyamid-6 prášek pro slinování, který poskytuje 
vynikající mechanickou stabilitu a ve srovnání 
se součástkami vyrobenými z jiných polyami-
dů, které se v 3D průmyslu dosud používaly, 
i vyšší tepelnou odolnost. „Pracujeme na vý-
voji odolných materiálů, které mohou být po-
užity v automobilech, elektronice, sportovních 
předmětech a materiálech pro strojírenství,“ 
řekl Geiser.

BASF zavedla novou specializovanou obchod-
ní jednotku – BASF New Business GmbH (BNB), 
aby lépe koordinovala inovační strategii a roz-
vojové aktivity na trhu 3D tisku. Zároveň v ně-
meckém Heidelbergu založila Application 
Technology Center pro 3D tisk. Centrum se 
věnuje vývoji materiálových řešení a aplikací 
pro zákazníky.

HYDRAULICKÉ OLEJE ŘADY MOBIL DTE 10 EXCEL, 
NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO  
PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

MAIER  
KORDULETSCH  
MAZIVA 

partnerství,  
které nedrhne

www.mobil-1.cz
+ 420 380 601 028
objednavky@maierkorduletsch.cz

inz_193x40_MaierKord_17.indd   1 11/01/17   21:43

NOVINKY u STRACK Normalien
Destičky STRACK
Destičky jsou určeny k výrazné redukci obráběcích časů potřebných k výrobě uzamykací drážky  v pohyblivé části protikusu.

Frézování drážky je  časově náročné a vyžaduje tvarové obrábění.  
Drážka v destičkách STRACK je již  optimálně  připravena a jednoduše se jen 
přišroubuje do připraveného vybrání spodní části šíbru.

Kruhové provedení Z 5131 je určeno pro kruhové západky Z 5129 + Z 5130  
a to v průměrech 13,18 a 27 mm. 

Obdélníkové provedení  Z 5141 je určeno pro  západky Z 5140 pro velikosti 
38 – 56 mm.

Ing. Radim Horečka
VMM s.r.o. – výhradní zastoupení firmy STRACK Normalien pro ČR a SR.

Tel : +420 59 661 86 72
Fax: +420 59 661 86 45

www.strack.cz

http://www.maierkorduletsch.cz/
http://tuns.webnode.cz/
http://tuns.webnode.cz/
http://www.strack.cz
http://www.strack.cz


TECH news - 6 - 31. 1. 2017

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

TECH newsTECH news

Dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2017:
10. 1. – 31. 1. – 21. 2. – 7. 3. – 28. 3. – 18. 4. – 9. 5. _speciál Konference FORMY Brno   
30. 5. – 20. 6. – 12. 9. – 3. 10. _speciál MSV Brno – 24. 10. – 14. 11. – 5. 12.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
1 500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových adres kompetentních osob.  
Pokud byste měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv  
vám nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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