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Mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2022 (3.–7. 10.)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2022 (18.–19. 5.)

Mediální partneři semináře Spectra Zlín - PLASTY 2022 (26.–27. 5.)
Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (21.–22. 9.)

Svět plastů č.1 vyjde 13. května – uzávěrka 11. dubna
Termín konání konference PLASTKO Zlín přesunut na 21. - 22. září

č.1/2022 – FORMY-PLASTY Brno, SPECTRA Zlín vyjde 13. května (uzávěrka 11. 4.)
č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno, PLASTKO Zlín vyjde 19. září (uzávěrka 22. 8.)

Kontakt: telefon 606 715 510 / e-mail mach@machagency.cz

Spolupráce 2022 - klikni zde

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 1 - 18. 10. 2021

Addiplast group, specialista na:
• vývoj,	výrobu,	samozhášivou	úpravu	a	kolorování	plastových	kompaundů	a	masterbatchí	-	polyamidy,	polyolefiny,	styreny,
polyestery (PA6, PA66, PA6.66, PPH, PPC, PPR, PC, ABS/PC, ABS, PBT, PPS, PPO, PLA)

• výrobu	barevných	masterbatchí

si	Vás	dovoluje	pozvat	na	svůj	stánek	na	veletrhu	MSV 2021, Hala G1, stánek 56, 08-12/11 2021

Kontakt:	Mgr. Lenka LESOVÁ, T: +420 774 676 462,	l.lesova@addiplast-group.com,	www.addiplast-group.com
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Aktuální vydání Světa plastů číslo 24 - 
MSV Brno 2021 ke stažení zde.

You may download The World of Plastic No. 24 - 
MSV Brno 2021 in PDF HERE.

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, 600 výtisků náklad pro veletrh MSV 2021, cena 15 000 Kč.

TECH news &

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

Váš spolehlivý dodavatel pro galvanický pokov plastů

KP Galvano s.r.o. | Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou | info@kpgalvano.cz | www.kpgalvano.cz

Röchling Engineering Plastics, s.r.o. Planá nad Lužnicí, člen skupiny Röchling, působí na trhu již téměř 20 let, coby přední 
dodavatel plastových polotovarů nejen z vlastní výroby, kde zpracovává polypropylen a polyetylen metodou vytlačování, 
ale i produktů z ostatních společností divize Röchling Industrial. Prodejní portfolio tak zahrnuje desky, tyče, dráty, profily 
aj. z materiálů, jako PVC, PE-UHMW, PVDF, PA, POM, PEEK… Ze své lokace v jižních Čechách obsluhuje Röchling tisíce 
průmyslových podniků z různých odvětví v regionu střední a východní Evropy.

Situace na trhu surovin

Aktuální geopolitická situace ve východní Evropě způsobuje masivní růsty cen většiny surovin a druhů 
energií. Ceny ropy, a jako důsledek i ceny plastových monomerů, atakují své historické maximum.

Zároveň s výše uvedeným neustále razantně rostou i náklady na energie ve všech výrobních 
procesech. Logistické služby, jakož i balící materiál (např. dřevěné palety) jsou neustále dražší.

Investiční rozvoj

Bez ohledu na výše uvedené limitující podmínky Röchling neustále pokračuje v rozšíření svých 
výrobních kapacit. Vedle investic v ostatních pobočkách ve světě dojde v letošním roce k otevření 
nové lokace v Táboře, kam budou přesunuty stávající kapacity z Plané nad Lužnicí.

Nové budovy mají celkovou rozlohu 13.000 m2, z čehož 1.020 m2 bude přináležet administrativnímu 
zázemí. Tímto krokem bude zásadně rozšířena jak výrobní, tak skladovací kapacita společnosti 
a zajištěn další rozvoj firmy pro potvrzení jejího dominantního postavení na trzích střední a východní 
Evropy.

www.roechling.com/cz

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
http://www.roechling.com/cz
http://www.roechling.com/cz
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Nová aplikace Webviewer slučuje webové a řídicí aplikace

Centrální ovládací jednotka
používá webové technologie
Pomocí centrálního řízení vstřikovacích 
strojů obsluha stroje řídí, reguluje 
a optimalizuje kompletní výrobní proces. 
Pro přímé připojení také externích systémů 
a vlastních řešení, která nemají standardní 
rozhraní, používá společnost ENGEL 
technologii, která je v každodenním životě 
již značně rozšířená. Pomocí prohlížeče 
je možné s novou aplikací webviewer 
bezpečně zapojit externí webové stránky 
do obslužného panelu CC300 vstřikovacích 
strojů ENGEL.

Řízení CC300 nabízí rozsáhlé možnosti pro 
jednoduchou a bezpečnou regulaci celého 
výrobního procesu a jeho nepřetržitou 
optimalizaci. Abychom skutečně těžili 
z digitalizace ve výrobě, je důležité, abychom 
měli přístup nejen k údajům a informacím 
vstřikovacího stroje a automatizace, ale měli 
přístup také k zařízením a systémům v periferii 
a mimo výrobní buňku. Pro komunikaci řízení 
CC300 například s temperačními jednotkami 
nebo řízeními horkého kanálu existují různé 
možnosti.

Rozšířenými nástroji integrace jsou OPC UA 
a VNC-Viewer, pomocí kterého lze i do řízení 
CC300 vstřikovacích strojů ENGEL nyní integrovat 
vizualizaci různých systémů. Problematické je však 
to, že zdaleka ne všichni výrobci zařízení nabízí 
standardní rozhraní jako OPC UA nebo VNC. 
Ani vlastní systémy, které existují v rostoucích 
výrobních prostředích, většinou nelze připojit. 
Tato zařízení a systémy pak vyžadují vlastní 
obslužné přístroje, které se instalují nad nebo 
vedle obslužného panelu zařízení (Obr. 1). Vznikají 
tak datové ostrůvky, do sebe uzavřené systémy, 
které vedou k tomu, že mnoho informací zůstane 
nevyužitých.

Digitální světy se spojují
Společnost ENGEL to chce vyřešit pomocí 
aplikace webviewer. Řešení: prostřednictvím 
integrovaného prohlížeče je možné vyvolávat 
externí webservery a webové stránky přímo 
na obrazovce řízení stroje CC300 (titulní 
obrázek). Webové rozhraní umožňuje nejen 

náhled dat externích systémů, ale také jejich 
úpravu. Komplexní datová rozhraní jsou zde 
stejně zbytečná jako samostatné obrazovky na 
vstřikovacím stroji. Stejně jako u smartphonu, 
je možné pro časově úsporný přístup určit jako 
vlastní stránky obrazovky tzv. oblíbené položky. 
Aplikací webviewer je možné dovybavit všechny 
vstřikovací stroje ENGEL s řízením CC300, které 
byly dodány od října 2021.

Jedním z využití může být například zobrazení 
simulace plnění, která doposud vznikala ve 
vývojovém oddělení, a na stroji ji nebylo 
možné zobrazit. V aplikaci webviewer je možné 
zobrazit výsledky simulace a simulace plnění 
z příslušného použitého softwarového řešení, 
například CADMOULD společnosti SIMCON (Obr. 
2). Předností je rychlejší, přímější a intenzivnější 
výměna mezi inženýringem a strojním zařízením. 
Další předností je, že výpočet probíhá v externím 
systému a tím nedochází k ovlivnění vstřikovacího 
stroje. Aplikace web-viewer dále podporuje 
nezávislost verze softwaru stroje na simulačním 
programu, pokud je možné výsledky zobrazovat 
pomocí prohlížeče.

Integrace v celém řetězci přidané hodnoty
S postupující digitalizací roste počet průsečíků 
v použití dat ze stroje, plánování výroby, 
údržby, vývoje a dalších odvětví v celém řetězci 
přidané hodnoty. Stejně tak stoupá množství 
poskytovaných internetových dat. Díky možnosti 
připojení libovolných webových stránek do 
ovládací plochy výrobní buňky již není obsluha 
stroje omezována v používání dat. Je možné 
snadné připojení katalogů chyb, expertních 
systémů a také nástrojové dokumentace, návodů 
vybavení a kontrolních seznamů specifických pro 
zákazníka.

Dalším příkladem použití je integrace systémů 
plánování výroby. Pokud chce obsluha stroje 
vědět, která forma bude vybavena jako další, 
již nemusí přecházet k centrálnímu hlavnímu 
počítači. Pomocí webového náhledu MES si 
může plánování vyvolat přímo v řízení CC300. 
V systému authentig, MES software TIG, je 
webviewer již předem nakonfigurován.
Integrovaný celkový náhled dat je pro uživatele 
přínosný také v případě poruchy. Poruchu je 
možné pomocí webového rozhraní protokolovat 
přímo v MES, což zkracuje prostoje a zlepšuje 
vytížení stroje.

Datové kontejnery jistí cestu do budoucnosti
Propojování světů dat nabízí značné přednosti 
z hlediska obsluhy stroje a má pozitivní vliv 
na efektivitu výroby. Předpokladem je zde 
maximální bezpečnost dat. Společnost ENGEL 
se proto při vývoji aplikace webviewer rozhodla 
pro zapouzdření systémů v rámci řízení stroje. 
Webviewer je do řídicího systému zapojen 
pomocí tzv. kontejnerizace. Tím není možná 
výměna dat s výrobním systémem a práce 
v externích systémech nezpůsobuje ztráty 
výkonu. Kromě toho může webviewer používat 
certifikáty a data přenášet zakódovaně.

Novou aplikací webviewer podporuje společnost 
ENGEL své zákazníky v rámci digitální 
transformace vstřikování plastů daleko přes 
rámec optimalizace procesu vstřikování plastů 
a řešení automatizace. Ve výrobních systémech 
budoucnosti splývají účastníci a komponenty 
vstřikovací buňky se sousedními systémy 
a platformami v celém procesu přidané hodnoty. 
Aby to bylo možné, vyvinula společnost ENGEL 
nové klasické řízení vstřikovacího stroje. 
Webviewer je důležitým prvkem tzv. chytré 
továrny budoucnosti.

SAXPOLYMERS
Drives your business into the future.

DISTRIBUTOR:

Plastoplan s.r.o.
Nupaky 232, 251 01 Nupaky u Říčan

Česká republika
info@plastoplan.cz

www.plastoplan.cz

Titulní obrázek: Webviewer v řízení stroje 
integruje nejen periferní zařízení s webovými 
rozhraními, ale také data z interních 
a externích systémů, které jsou přístupné 
pomocí prohlížeče.

Další obrazovky jsou přebytečné, internetové 
dashboardy je možné zobrazovat přímo na 
řízení CC300.

Nový webviewer může být pro uživatele 
přínosem například při simulaci plnění. 
Výsledek studie plnění může být zobrazen 
nezávisle na simulačním programu.

https://www.plastoplan.cz/
https://www.engelglobal.com/
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materiálu, chlazení formy a temperace forem. 
„Zde také můžeme ukázat naši strojní technologii 
v praxi a předvést konkrétní aplikace,“ vysvětluje 
jednatel společnosti. Místnost je vybavena 
všemi potřebnými médii, jako je stlačený 
vzduch, elektřina a voda, a manipulaci s těžkým 
vybavením usnadňuje jeřáb s nosností pěti tun.

Největší předností na místě je však kompletní 
demonstrace řešení webového softwaru 
„myConnect“ pomocí dvou dotykových 
obrazovek, jedné pro servisního technika 
a druhé pro zákazníka. „Tato centrální platforma 
poskytuje zákazníkům přímý přístup k široké 
škále plně propojených podpůrných služeb. 
Pomáhá také lépe řídit neefektivitu, snižovat 
náklady, redukovat celkové provozní náklady, 
odstraňovat závady a minimalizovat prostoje,“ 
uvádí Svoboda a dodává: „Jsme jednou z prvních 
dceřiných společností Sumitomo (SHI) Demag, 
která tuto službu má ve svém showroomu.“

S příchodem nového servisního technika na 
začátku roku má nyní společnost Sumitomo (SHI) 
Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o. 15 
zaměstnanců. Kromě kolegů v back office a na 
telefonní infolince, která je zákazníkům k dispozici 
zdarma od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 
hodin, má jeden prodejce na starosti severní 
a jeden jižní část České republiky a Slovenska. 
Kromě toho je zde osm servisních techniků - 
sedm v ČR a jeden Slovensku. „Jsme zastoupeni 
ve všech regionech země, abychom zákazníkům 
zaručili nejlepší možné služby,“ ujišťuje generální 
ředitel.

Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Česko spol. s r.o., Praha slaví 
v těchto dnech své první narozeniny. 
Pobočka v českém hlavním městě byla 
oficiálně otevřena 1. dubna 2021. „Dosáhli 
jsme všech našich podnikatelských cílů 
a splnili všechny sliby. Ohlasy zákazníků jsou 
velmi pozitivní,“ těší se z výročí jednatel 
David Svoboda a poukazuje na vysokou 
procesní orientaci místa. „Otevřením našeho 
technického centra pro školení, vzorkování 
a testování jsme stanovili další milník 
v oblasti technické podpory a nabídky 
služeb orientované na zákazníka.“

Zákaznické centrum o rozloze 450 metrů 
čtverečních spojuje teorii a praxi v nejmodernějším 
showroomu. Pro semináře, kurzy nebo školení 
je k dispozici 15 míst, před kterými se na 
pohyblivém interaktivním 86-palcovém monitoru 
otevírá okno do světa strojní techniky společnosti 
Sumitomo (SHI) Demag. Kamery připojené přes 
LAN a WLAN zajišťují externí spojení se zákazníky 
a s německými závody ve Schwaigu a Wiehe. 
„Pro naše zákazníky pořádáme školení v jejich 
vlastních firmách. Tam však každodenní pracovní 
rutina často vede k rozptýlení. Proto ho nabízíme 
i ve vlastních prostorách, což předání znalostí 
a informací ještě zintenzivňuje,“ říká Svoboda.

Hned vedle prostoru pro teoretickou výuku je 
v technickém centru umístěn plně elektrický 
vstřikovací stroj IntElect 130/520-560 včetně 
robota a dalších periferií, jako je doprava a sušení 

„Před rokem jsme začali od nuly a od prvního 
dne jsme se plně starali o zákazníky na naší 
servisní lince. Díky rozsáhlým znalostem procesů 
a velkým zkušenostem našich zaměstnanců 
jsme byli schopni vyřešit řadu problémů již po 
telefonu,“ ohlíží se Svoboda. „Naše přítomnost 
na místě a vynikající vybavení v showroomu nám 
umožňují získávat nové zákazníky a zvyšovat 
podíl na trhu,“ dodává a těší se na budoucnost: 
„Kvůli vysokým nákladům na energii, ale také 
kvůli rychlosti a přesnosti přechází stále více 
zákazníků na plně elektrické vstřikovací stroje. Již 
nyní máme podíl kolem 80procent a ten se bude 
dále zvyšovat. S řadou IntElect jsme na to ideálně 
připraveni.“

Sumitomo (SHI) Demag Plastics
Machinery Česko spol. s r.o.
K Bílému Vrchu 2912/3
193 00  Praha 9

Jeden rok Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o.
Česká pobočka v Praze slaví v těchto dnech první výročí a má před sebou ještě spoustu plánů

Svět plastů-TECHnews mediální partneři konference

https://jansvoboda.cz/
https://www.sumitomo-shi-demag.eu/
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Vysokorychlostní balení a ukládání :
Roboty KUKA paletují lahve s vodou

81 000 lahví za hodinu

Roboty KUKA pracují ruku v ruce v továrně na 
vodu Ramah v Saúdské Arábii. Nebo lépe řečeno 
rameno na rameni. Tři různé paletizační roboty 
na konci výrobní linky třídí, balí a nakládají lahve 
s vodou na palety – zpravidla 20 lahví na balení 
a 18 balení na vrstvu. Tímto způsobem roboty 
dosáhnou průměrného výkonu 81 000 lahví za 
hodinu.
Zaměstnanec tlačítky obsluhuje automatizovanou 
linku prostřednictvím řídicí jednotky systému, 
kterou instaloval systémový partner společnosti 
KUKA firma MEMCO (Middle East Factory for 
Machines Co. ltd). „Jedná se o vysokorychlostní 
paletizační aplikaci, která nahradila ruční 
práci. Automatizace pomocí robotů pro nás 
byla logickým řešením: dokážou splnit vysoké 
požadavky a zároveň pracovat s maximální 
hospodárností. Dalším pozitivním aspektem 
pro nás byly nízké nároky robotů na údržbu,“ 
vysvětluje Ibrahim Alassaad, ředitel designové 
a projektové sekce MEMCO. Tato společnost, 
která se zabývá vývojem a výrobou plně 
automatizovaných plnicích a balicích linek pro 
potravinářský a nápojový průmysl, byla založena 
v roce 1998.

Dva stroje KR 40 PA provádějí přesné 
přípravné práce na dopravníku

Prvními roboty v nové lince jsou dva roboty KR 40 
PA. Tyto paletizátory pro střední užitečné zatížení 
(do 40 kilogramů) umísťují zabalené lahve na 
dopravník v ideálních rozestupech tak, aby je bylo 

Tři různé roboty KUKA skládají balené lahve s vodou na palety – vrstvu po vrstvě – 
v továrně na vodu Ramah v Saúdské Arábii. Rychle a přesně. Funguje to především 
díky integrovanému softwarovému řešení KUKA.

možné později ukládat. Jedno balení vlevo, druhé 
vpravo. Díky čtyřosému kinematickému systému 
dosahují roboty vysoké pracovní rychlosti až 56 
cyklů za minutu.
Pro maximální přesnost a spolehlivost 
integrovala společnost MEMCO do výrobní 
linky řídicí software KUKA.ConveyorTech. 
„Použitý technologický balíček zajišťuje, že 
oba paletizační roboty u dopravníku pracují 
koordinovaně,“ vysvětluje Bashir Alqatanani, 
ředitel automatizace. Integrován je i další 
softwarový balíček od společnosti KUKA: KUKA.
PLC mxAutomation. Tento řídicí software 
zjednodušuje programování robotů a využívá 
rozhraní ke komunikaci s dalšími stroji, které 
podporují balící operace. „Použití softwaru 
mxAutomation umožňuje PLC řídícímu robota 
zkrátit dobu programování a umožňuje v případě 
potřeby snadno měnit formace skládaných lahví 
s vodou. Stačí se dotknout obrazovky řídicí 
jednotky stroje.“

Hra o efektivní ukládání: KR 700 PA 
vykazuje v dosahu výborných výsledků

Jakmile je vrstva dokončena, převezme další 
operaci KR 700 PA. Těžký paletizační robot 
uchopí celou vrstvu lahví s vodou – jejich počet se 
liší podle balení – pomocí speciálního úchopného 
koše a zvedne ji na paletu. Díky dosahu až 3,15 
m a vysoké pracovní rychlosti je pro tento úkol 
ideální. Ibrahim Alassaad říká: „Bylo pro nás 
obzvláště důležité, aby nároky na údržbu celé 
linky byly co nejnižší. Díky dlouhým intervalům 
údržby byl pro nás proto KR 700 PA ideální.“ Díky 

standardnímu stupni krytí IP 65 je robot odolný 
vůči prachu a stříkající vodě.
Třetí procesní krok na lince, zdánlivě snadný úkol, 
je svěřený robotu KR QUANTEC PA. Přestože 
byl navržen pro manipulaci s hmotnostmi až 
240 kilogramů, tady je jeho úkolem umístit tzv. 
slipsheet – tedy karton vážící jen několik set 
gramů – na lahve s vodou, které jsou již připraveny 
na paletě. Pomocí vakuového uchopení přesně 
umístí karton, na který následně KR 700 PA uloží 
nové lahve. A to každou minutu. Jakmile je paleta 
plná, odveze ji další dopravník a jiný na její místo 
dopraví paletu novou.
 
Vyšší produktivita, nižší náklady

Rychlost linky ve vodárně Ramah je nyní 
jedna z nejvyšších v nápojářském průmyslu. 
Automatizace navíc umožňuje zpracovávat 
několik různých nápojových lahví současně – 
pro nepřetržitou výrobu a větší flexibilitu 
v době vysoké poptávky. Díky krátkým časům 
výměny, kterých se dosahuje pouhým dotykem 
uživatelského rozhraní, společnost také šetří čas.
Výsledkem jsou nižší celkové náklady a vyšší kvalita 
výrobků. Šetrná manipulace s lahvemi a obaly 
při třídění, balení a ukládání zajišťuje minimální 
deformace nebo poškození zboží. „Náš zákazník 
je s řešením, které jsme vyvinuli s využitím 
technologií KUKA, velmi spokojen,“ potvrzuje 
Bashir Alqatanani. „Zaměstnance přesvědčila 
zejména jednoduchá změna konfigurace vrstev 
díky KUKA.PLC mxAutomation.“ Integrátor 
MEMCO hodlá na zdokonalení paletizační linky 
pracovat i nadále, a ještě více ji zrychlit. Na řešení 
společnosti KUKA bude spoléhat i v budoucnu.
„Díky softwaru KUKA.PLC mxAutomation lze 
jednoduchým nastavením na řídicí jednotce 
systému měnit formace skládání lahví s vodou 
v jednotlivých vrstvách palet,“ dodává Bashir 
Alqatanani, ředitel automatizace MEMCO.

Tři různé paletizátory KUKA v provozu: automaticky ukládají balené lahve s vodou.

Dva PA KR 40 třídí lahve s vodou na 
dopravníku v ideálním rozestupu – jedno 
balení vlevo, druhé vpravo.

Your Partner for High-Performance Plastics

ensingerplastics.com

https://www.kuka.com/
https://www.ensingerplastics.com
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Společnost BOCO PARDUBICE machines. s.r.o. 
Vás srdečně zve na již 

 
19. ročník semináře-školení pro plastikářský  

a gumárenský průmysl 
 

Termín konání:   14.-.15.6.2022 

Místo konání:    Golf & Spa Resort Kunětická Hora, Dříteč 
 

 

Seminář pořádá firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., a to ve spolupráci se zástupci 
firem nabízejících produkty a služby pro plastikářský a gumárenský průmysl. 

 

Seminář je určený pro mistry a vedoucí pracovníky technických úseků, seřizovače, 
technology, konstruktéry, pracovníky údržby a mechaniky závodů se zaměřením pro 
uživatele a zpracovatele působící na trhu plastikářského a gumárenského odvětví dle 
požadavků normy ISO o proškolování zaměstnanců. 
 

 

Více informací a přihlášku ke stažení naleznete na:  
www.boco.cz/veletrhy-a-seminare 
 
 
 
 

Ve spolupráci s našimi partnery si Vás dovolujeme pozvat na odbornou konferenci 

Účastníci této odborné konference budou seznámeni s novými trendy v oblasti zpracování plastů vstřikováním. 
Cílem je předat zájemcům široké spektrum odborných informací a seznámit je i s praktickými poznatky a 
novinkami z tohoto odvětví. Kromě toho budou mít možnost navázat nové kontakty a setkat se mimo jiné i s 
našimi zahraničními partnery.

Konference se uskuteční 26.5. - 27.5.2022. Místem konání akce bude velmi příjemné a klidné prostředí OREA 
Hotelu Devět skal v obci Milovy.

Na seminář se již nyní velmi těšíme a pečlivě pracujeme na jeho přípravách.

Svět plastů_TECHnews jsou mediální partner Semináře - PLASTY 2022 

6. TECHNOLOGICKÝ SEMINÁŘ - PLASTY 2022
Společnost SPECTRA spol. s r.o. pořádá pro své zákazníky a obchodní partnery již 6. ročník technologického 
semináře – PLASTY 2022. Akce je určená především pro vedoucí pracovníky v oblasO údržby forem, vedoucí kvality, 
technology a vedoucí výroby. 

https://www.spectrachemie.cz/
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Mnohostranné využití a udržitelnost: Universal PCR TPE
Universal PCR TPE jako mnohostranně 
využitelný produkt v oblasti zpracování plastů
Díky novému řešení společnosti KRAIBURG 
TPE lze zpracovat až 40% podílu recyklátu 
od koncového spotřebitele. Pozornost je 
zaměřena také na kvalitu a dostupnost. To 
vše nabízí výrobce plastů z Waldkraiburgu 
v podobě Universal PCR TPE, mnohostranně 
využitelné materiálové směsi s vyspělými 
mechanickými vlastnostmi.

Svět plastů aktuálně zažívá vlnobití v souvislosti 
s hodnotami v oblasti udržitelnosti – požadovaný 
materiál má být rychlejší, vyšší, zelenější. Co však 
v žádném případě nesmí zůstat bez povšimnutí, 
je otázka kvality. Udržitelnost je řešení, které je 
dlouhodobě využitelné. Šetří čas, energii a zdroje 
a ze strany spotřebitelů je vysoce ceněné. 
Výsledky průzkumů dokazují tuto změnu trendu: 
společnosti vykazující nedostatečnou politiku 
udržitelnosti jsou sankciovány a přizpůsobuje se 
i přístup spotřebitelů. Udržitelnost je kritérium 
pro odbyt. KRAIBURG TPE poskytuje zákazníkům 
v tomto spotřebitelském trendu podporu a nabízí 
Univarsal PCR TPE, mnohostranně využitelný 
materiál, který je vhodný pro celou řadu oblastí.

Nejnovější termostatické elastomery (TPE) 
KRAIBURG TPE vyvinuté speciálně pro 
spotřebitelské a průmyslové využití, obsahují 
až 40% recyklátu od koncového spotřebitele 
(PCR). V souladu s ISO 14021 používá 
výrobce materiál od koncových spotřebitelů 
v domácnostech a průmyslu, který již není 
možné dále použít a zpracovávat pro plánované 

účely. Díky Universal PCR TPE od KRAIBURG 
TPE, kompetentního leadra v této oblasti, jsou 
v souvislosti s udržitelností splněny požadavky 
zákazníků i koncových uživatelů a prezentovány 
mnohostranně využitelné a odolné plasty, které 
nabízí alternativní řešení pro etablované tržní 
produkty.

„Hlavním cílem nového vývoje byl záměr 
společnosti KRAIBURG TPE, nabídnout 
zákazníkům vyspělou alternativu k našim nejvíce 
poptávaným materiálovým směsím. Universal 
PCR TPE je naším mnohostranně využitelným 
produktem s podílem recyklátu mezi 13-40 %, 
který pochází z recyklovatelných materiálů, 
např. z domácností nebo průmyslových 
odpadních zdrojů,“ říká Dr. Jan Bothe, Product 
Development Scientist u společnosti KRAIBURG 
TPE. „„Investovali jsme mnoho času do vývoje 
jednoho produktu, který může zajistit skutečný 
rozdíl. Díky této sérii se nám podařilo nabídnout 
zákazníkům a jiným zájemcům účelné a vysoce 
kvalitní alternativu k běžně nabízeným 
produktům.“

Universal PCR TPE boduje také barevným 
provedením a mechanickými vlastnostmi. 
Designéři a vývojáři si velmi cení rozmanitých 
možností ve výběru barev a odstínů, které 
vyhovují poptávce. Volit lze z materiálových 
směsí v přírodním barevném odstínu, aby bylo 
možné nabídnout zákazníkům barevné varianty 
podle specifických přání, stejně jako materiálové 

směsi v typickém šedém zabarvení, jaké mají 
recyklované materiály. Dále je nutné zdůraznit 
zpracovatelnost materiálu, která není u obvykle 
nabízených řešení podporována a poskytuje tak 
nový rozměr v oblasti materiálových směsí PCR.

Produktoví manažeři profitují ze stálé a vysoké 
kvality produktu a jeho dostupnosti v rámci 
Evropy. Prohlášení o shodě s nařízením REACH 
a RoHS lze v případě potřeby kdykoli na vyžádání 
vystavit.

Universal PCR TPE je s okamžitou platností 
dostupný pro zákazníky v oboru EMEA.

Díky nejnovějšímu řešení společnosti 
KRAIBURG TPE lze zpracovat až 40% podílu 
recyklátu od koncového spotřebitele.

EXTRUSION
TECHNOLOGIES

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., č.p. 1, 533 32 Čepí, tel.: +420 466 797 011, e-mail: info@boco.cz, www.boco.cz

Praktické nástrojařské postupy 
-- NOVINKA
v termínu 7. 4. 2022

Výroba, opravy a údržba forem
v termínu 25.–26. 4. 2022

Konstrukce vstřikovaných dílů
v termínu 11.–13. 4. 2022

Školení je vhodné především pro 
pracovníky údržby a oprav forem. 
Provádíme pro skupinu 5 až max. 8 
účastníků.
• Nabroušení funkčního odvzdušnění, kde 

a jakým způsobem.
• Oprava prasklého, krátkého, dlouhého 

vyhazovače.
• Kontrola a údržba chlazení.
• Řešení zástřiků.
• Důvody praskání táhel vyhazovačů.
• Základy leštění.
• Opravy dělící roviny.
• Navařování.
• Praktické zásady preventivní a prediktivní 

údržby.
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-
postupy/

Školení je vhodné především pro 
pracovníky údržby a oprav forem.
• Základní konstrukční součásti vstřikovacích 

forem.
• Odvzdušnění.
• Doporučené materiály a tepelné zpracování 

pro jednotlivé díly forem.
• Možnosti vtokové soustavy,
• Proces návrhu formy.
• Způsoby používané při výrobě forem.
• Dokončovací práce.
• Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích 

forem.
• Nejčastější vady nových forem.
• Základní principy údržby.
• Rozdělení a stupně údržby.
• Systém řízení a plánování údržby.
• Realizace preventivní údržby forem.
• Poruchy forem.
• Parametry údržby forem.
https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-
forem-2-denni-skoleni/

Školení je vhodné pro konstruktéry 
vstřikovaných dílů a konstruktéry 
vyškolených v jiných oborech.
• Rozdělení plastů.
• Dlouhodobé a krátkodobé vlastnosti.
• Vliv přísad na vlastnosti.
• Technologie vstřikování ve vztahu ke 

konstrukci dílu.
• Přehled speciálních technologií vstřikování 

a ostatní zpracovatelské technologie.
• Vstřikovací forma ve vztahu ke konstrukci 

dílu.
• Vliv materiálu a přísad na vyrobitelnost.
• Zásady konstrukce vstřikovaných dílů.
• Přesnost plastových dílů.
• Vliv konstrukce výrobku na kvalitu.
• Vady plastových dílů.
• Možnosti zvýšení kvality plastových dílů 

pomocí počítačové simulace.
• Materiálové zkoušky, možnosti testování 

výrobků.
https://libeos.cz/k/konstrukce-vstrikovanych-
dilu-3-denni-skoleni/

https://www.kraiburg-tpe.com/
https://www.boco.cz
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/
https://libeos.cz/k/prakticke-nastrojarske-postupy/
https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-forem-2-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/vyroba-opravy-a-udrzba-forem-2-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/konstrukce-vstrikovanych-dilu-3-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/konstrukce-vstrikovanych-dilu-3-denni-skoleni/
https://libeos.cz/


elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 7 - 28. 03. 2022

-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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TECH news 
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
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nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál konf. FORMY - PLASTY Brno - 
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TECH news - 4 - 10. 1. 2017

Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.
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BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

https://www.frimo.com/
https://svetplastu.eu/
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