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mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2016

Svět plastů č. 2/2016 – speciál PLASTEX – MSV Brno (3.–7.10.) vyjde 19.9. – uzávěrka 1.9.
jako speciál a mediální partner veletrhu s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR a na Výstavišti
pak po celou dobu veletrhu, distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele.
Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš stánek.

5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Kontakt:
Stále se můžete přihlásit!

telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Nové regulátory teploty
řady KT.R s vyšší odolností

MSV 2016

IMT 2016

3.–7. 10. 2016
2016
BrnoMSV
– Výstaviště
www.bvv.cz/plastex
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Regulátory teploty řady KT.R jsou nástupci regulátorů řad KT KT2, KT4, KT7, KT8 a KT9.
Zákazníci mohou těžit z pozoruhodného rozšíření nabídky funkcí, jako je – mimo jiné – rychlé
a snadné ovládání, zjednodušená konfigurace a funkčnost, čitelnost displeje a kompaktní design.
Nové a zdokonalené regulátory teploty jsou
k dispozici ve třech formátech DIN 48 x 48 mm,
48 x 96 mm a 96 x 96 mm. Dodržování osvědčených standardů pomáhá splnit požadavky
trhu na nákladovou efektivnost a nabízí hospodárnost i vysoký výkon.

Další funkce

Snadná konfigurace a přizpůsobení
nastavení
Regulátor teploty je připraven k provozu ihned
po dokončení počáteční konfigurace řídicích
hodnot. Často používaná i často měněná nastavení lze snadno upravit. K vytvoření dobře
fungujícího systému řízení teploty není zapotřebí příliš mnoho času a úsilí. Všechny požadované operace lze nastavit pomocí tlačítek
na čelním panelu regulátoru.

n Stupeň krytí IP 66 (čelní panel je zcela
prachotěsný / odolnost proti stékající
a stříkající vodě ze všech úhlů).

n Lepší čitelnost díky použití velkého displeje.
n Prostorově úsporný design:
jednotka má hloubku pouze 60 mm.
n Provedení s více vstupy.

n Pětimístný LCD PV/SV displej.
n Velká tlačítka pro snadné ovládání.
n Komunikační rozhraní RS485
(jen model KT4R).
n V souladu se standardy UL/c-UL a CE.

Snadné programování
Programování je velmi snadné díky nastavení
v devíti krocích. Jednoduše se zadají požadované hodnoty pro každý časový úsek. Tím je
zaručena plná flexibilita systému řízení teploty.

Kontakt pro získání dalších informací:
Panasonic Electric Works Europe AG,
organizační složka
Kancelář podpory prodeje pro ČR a SR
Administrative centre PLATINIUM,
Veveří 111, 616 00 Brno
Jemná regulace vytápění
Tel.: +420 541 217 001, Fax: +420 541 217 101
Nová řada KT.R pracuje se vzorkovací periwww.panasonic-electric-works.cz
odou 125 ms, která je poloviční ve srovnání s předchozími řadami. Proto je dosaženo
dvojnásobné rychlosti oproti dřívějšku a tak
je možné provádět mnohem jemnější řízení
vytápění.

1HMSRNURÿLOHMätĝHäHQtVY\XæLWtP
WHFKQLFNëFKSO\QĥSURSODVW\
$æRNUDWätGpONDYëUREQtKRF\NOXSĝLSRXæLWt3/$67,180
3ĝL YVWĝLNRYiQt SODVWĥ GR IRUHP SRPiKi /LQGH ]NUDFRYDW YëUREQt F\NO\ ]Y\äRYDW SURGXNWLYLWX
VQLæRYDW ]PHWNRYLWRVW D ĝHäLW SUREOpP\ V QHURYQRPčUQëP FKOD]HQtP SODVWRYëFK GtOĥ KRUNëFK
VNYUQ SRPRFtSRNURÿLOëFKV\VWpPĥSURPčĝHQtDĝt]HQtGRGiYHNGXVtNXQHERR[LGXXKOLÿLWpKR &2 
5RGLQD 3/$67,180 ILUP\ /LQGH V SĝHVQëP PčĝHQtP FKOD]HQtP ]Y\äRYiQtP WODNX D ĝtGtFtPL
MHGQRWNDPLWDNp]DKUQXMH
6\VWpP\SUR]Y\äRYiQtWODNXNDSDOQpKRGXVtNXQHER&2SUR
QYVWĝLNRYiQtGRIRUHPVDVLVWHQFtSO\QX²WHFKQRORJLH35(686
QERGRYpFKOD]HQtKRUNëFKPtVWIRUP\
QSĝHVQiPčĝHQtSUĥWRNXDWODNXY\VRNRWODNpKR&2QHERGXVtNXSURH[WUX]QtY\SčėRYiQt
/LQGH*DVDV
87HFKQRSO\QX3UDKD
=iND]QLFNpFHQWUXPLQIRF]#OLQGHFRPZZZOLQGHJDVF]

Plasty_2016-jaro-final.indd 1

05.04.2016 12:48:02

Aktuální vydání Světa plastů – duben 2016
k prohlížení v Issuu, nebo ke stažení
ve formátu pdf zde.
You may also download The World of
Plastic No. 13 – April 2016 in PDF HERE,
eventually browse through it on Issue.

Vestavěná funkce automatického ladění
Vestavěná autoregulační funkce využívá metodu skokové odezvy. Při zvýšení teploty se
dopočítají nové PID konstanty. Ty je možné
spočítat i tehdy, pokud k jejich generování
nemůže být použita funkce automatické regulace. Pokud je vypnuta funkce řízení přímým
spínáním, nemůže dojít k narušení optimální regulace teploty. Velmi přesný režim PID
regulace zaručuje přesnost ±0,2 % v celém
rozsahu.
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Den otevřených dveří ve výrobním závodu KraussMaffei
Stejně jako v předchozích letech i tentokrát pořádá společnost KUBOUŠEK SK, s.r.o.
pro zájemce o nové technologie týkající se výroby v oboru zpracování plastů
Den otevřených dveří ve výrobním závodu KraussMaffei v Sučanech.
Rezervujte si již dnes 1. června 2016 ve svých diářích.
Zatímco vloni bylo hlavním tématem rozšíření
výroby nových strojů řady CX, letošní ročník
se zaměří na efektivitu výrobního procesu:
snížení vstupních nákladů, výhody vzdáleného
přístupu řízení či úsporu energií. Mimo jiné se
návštěvníci mohou těšit na tato témata:
n MuCell – technologie vstřikování termoplastů s napěňováním šetřící materiál a snižující
hmotnost výrobku
n APC – adaptivní řízení procesu snižující
zmetkovitost a časovou náročnost a zvyšující
kvalitu dílů
n MC6 – inteligentní řídicí jednotka spořící
energie
n Teleservis – efektivní vzdálená obsluha stroje
n Rozvoj servisních středisek na Slovensku
i České republice
n KUBOUŠEK Systems – řešení na klíč
I letos je součástí programu prohlídka výrobní
haly, kde budou zástupci firmy KraussMaffei
představovat novinky a plány vedoucí k dalšímu
rozvoji výrobních kapacit vstřikolisů na Slovensku.
Zjednodušeně řečeno se návštěvníci dozvědí
nejen, jak se stroje vyrábí, ale hlavně jak díky
strojům KraussMaffei, volbou správné technologie i periferních zařízení mohou optimalizovat
svou výrobu tak, aby v co nejkratší době přinášela co největší zisky.
Pokud Vás téma optimalizace zajímá, budeme rádi, když se tohoto dne otevřených dveří
zúčastníte.
Je Vaše výroba připravena na čtvrtou
průmyslovou revoluci (Průmysl 4.0)?
V případě zájmu kontaktujte společnost
KUBOUŠEK na e-mailu marketing@kubousek.eu
do 11. 5. 2016.
n termín akce: 1. června 2016 (středa)
n začátek: 10:00
n konec: 18:00
n místo: Sučany, Slovensko
n termín pro přihlášku: 11. 5. 2016
Více informací:
Open Day KraussMaffei Sučany 2016
Poznámka:
Vzhledem k primárnímu zaměření pro plastikáře,
bude v Sučanech k vidění jen omezený sortiment
z oblasti měřicích přístrojů a zařízení vhodných
pro automatizaci kontroly ve výrobě. Pokud máte
zájem i o tento sortiment, navštivte prosím veletrh
Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře, kde bude
společnost KUBOUŠEK tyto produkty prezentovat.
www.kubousek.cz

Sučany 1. 6. 2016

Den otevřených dveří
KraussMaffei

REGISTRACE ZDARMA

Hlavní téma:

Produktivita plus, Průmysl 4.0.
TECH news
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NOVĚ v sortimentu u Meusburgera –
originální chladící spojky firmy Stäubli

S originálním Stäubli-RPL systémem sází
Meusburger u chlazení na mnohokrát osvědčenou technologii. Spojky naleznou využití
v mnoha různých oblastech, jako například
v automobilovém průmyslu. Optimálně navržená geometrie garantuje vysoké průtokové
množství. Červeně a modře zbarvené kroužky
na pouzdrech a spojkách umožňují jednoduché a rychlé rozpoznání oběhu. Taktéž nestojí
nic v cestě rychlé údržbě s jednoduše vyměnitelnými vnějšími O-kroužky. Díky rozličným
provedením, jako např. přípojka s prodloužením a úhlová spojka, jsou temperovací spojky
Stäubli vhodné téměř pro každou zástavbu.
Tyto i další produkty firmy Meusburger jsou
k okamžitému odběru skladem nebo je můžete
objednat přes online shop.

Navštivte setkání zákazníků firmy INCOE ve Vaší
blízkosti a zúčastněte se zajímavých přednášek.
Nabízíme Vám ideální platformu pro novinky
z praxe a výměnu informací mezi odborníky.
Také o Vás bude co nejlépe postaráno po stránce osobního pocitu.
Budeme vás informovat o:

4.–5. května

Hotel Maximus Resort
Brno

n novinkách firmy Meusburger z formařiny
a lisovací techniky
n novinkách firmy Meusburger z oblasti
dílenských potřeb
n CAD/ CAM systému 3E Praha Engineering a.s.
n technologii horkých vtoků a vstřikovacích
systémech pro rychlou změnu barvy
firmy INCOE
TERMÍN

POZVÁNKA NA KONFERENCI
Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník tradiční konference Plasty a Formy 2016,
která
se koná
v příjmemném
prostředí
KONFERENCE
PALSTY
A FORMY 2016 - předběžný
programhotelu Maximus Resort (Hrázní 327/4a, Brno)
4.5.

středa
9:05
9:45
10:50
11:30
12:10
14:00
14:40
15:20
16:50
17:30
17:50
18:15

5.5.

8:30
9:10
9:50
11:00
11:40
12:15

9:40 NexNet, p. Koňařík
10:20 LIAD, Uri Eisenstein

Aplikace systému VISI, ukázky a přínosy
Gravimetrické dávkování Masterbatche - kolik lze ušetřit jejich nasazením

LETOS JIŽ PŘISLÍBILI
ÚČAST
TITO výrobkov
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Základy deformácii
vstrekovaných
cez simulačnú analýzu.

11:25 Simulplast, Ing. Miroslav Kollár
12:05 Lintech, Švejnarová
12:45 Fa PlastFormService, p. Zeman

Lubomír Zeman /

Gravírování forem, svařovací laserová stanice na plasty - praktické ukázky a finanční přínosy
Přesnost a tolerance plastových výlisků - požadavky a realita

Petr Poledňák /

14:35 Fa Uddeholm, p. Žák
Moderní ocelové materiály
- jak aplikovat, kde
a proč
SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
PODNIKŮ
PŘESNOST
A TOLERANCE PLASTOVÝCH
VÝLISKŮ
15:15 univerzita Plzen

POŽADAVKY
16:05 SolidCAMA FYZICKÁ REALITA

Srovnání řezných podmínek pro materiály - finanční výhodnost použití moderních materiálů
Jan Žák
/
Finanční ukazatele pro nasazení
moderního
CAM systému - cenová výhodnost

pan Paclt /

PRAKTICKÉ UKÁZKY NASAZENÍ A BENEFITY

Alon Naveh /

Pavol Alexy /

17:25 Ausperger
Jak číst MF analýzu - intepretace a vyhodnocení výpočtu - nedělejte chyby při analýze
POUŽÍVÁNÍ
MODERNÍCH
PRŮBĚH
V DUTINĚ FORMY VE
ZVTAHU
17:50 JIC,TLAKU
Aleš Boček
Vzdělávání
malých a středních
firem - způsoby
a přínosy OCELOVÝCH
18:15
Fa
GWK,
p.
Jiří
Rejhon
Dynamické chlazení forem
MATERIÁLŮ UDDEHOLM
PVT KŘIVKÁM
18:40 BALZI, Damiano
Novinky v oblasti vývoje odzvdušnění forem, aplikace a reálná řešení

čtvrtek
KOMPARACE HYDRAULICKÝCH A ELEKTRICKÝCH
9:05 STU FCHPT, p. Alexy Slovensko

LISŮ,
A ÚSPORY
9:45VÝHODY
Gabriel, CADMould
10:25 JSW Machine s.r.o.

PRAKTICKÁ INTERPRETACE TOKOVÝCH KŘIVEK

Interpretace tokových křivek materiálů na reálných materiálech. Tech. doporučení pro zpracování
PRO BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ PLASTOVÉ MATERIÁLY
Dimenzování vtokového ústí - korektní postupy a úskalí nevhodných proporcí
...
Komparace hydraulickýchaadalší
elektrických
lisů, výhody a finanční úspora

11:35 Comau,
Jan Morávek
Výhody 5ti
osých robotů,
přínosy
ukázky aplikace
Vzhledem
k omezené kapacitě posílejte
přihlášky
co nejdříve
naa adresu:
cepelkova@jansvoboda.cz
12:15 Procomps, Carlos Saboga
Středění forem
12:30 závěr, rozloučení

PARTNEŘI KONFERENCE

n 29. duben 2016
n Prosíme o závazné přihlášení
do středy 13.4.2016
MÍSTO
Středověká krčma Dětenice
507 24 Dětenice
PROGRAM
10:00 Uvítání a firemní prezentace
Meusburger Georg GmbH & Co KG, Miroslav Horna
10:30 „Prezentace novinek 2015 z formařiny a lisovací
techniky“
Meusburger Georg GmbH & Co KG, Miroslav Horna
a Ing. Luděk Tichý
11:30 „Technologie horkých vtoků“
INCOE International Europe, Jan Sedlák
12:15 Přestávka
12:30 „Od myšlenky k výrobku“
3E Praha Engineering a.s., Josef Šír
13:00 „Vstřikovací systémy pro rychlou změnu barvy“
INCOE International Europe, Stanislav Hanzlík
14:00 Prezentace novinek z oblasti dílenských potřeb
Meusburger Georg GmbH & o. KG, Ing. Miroslav Kotrč
15:00 Přestávka
15:10 Upínací systém H1000, montážní vzduchový stůl
Meusburger Georg GmbH & o. KG, Michal Paleček

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
®

15:15 Diskuze

Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií
TECH news
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Extra velké kuličkové šrouby od NSK pro vysoká zatížení
Společnost NSK rozšířila svou řadu kuličkových šroubů pro velké zatížení. Nové kuličkové šrouby
Super Large Ball Screw umožňují vstřikovat ještě větší plastové výlisky, které jsou požadovány
zejména v automobilovém průmyslu. Kuličkové šrouby Super Large Ball Screw mají matici dlouhou
800 mm, což zvyšuje přípustné axiální zatížení i životnost. Jsou navrženy speciálně pro elektrické
vstřikovací lisy, které vyžadují uzavírací sílu ekvivalentní 3 000 tun i více.
Požadavek na energetickou úspornost automobilů a stále přísnější emisní pravidla s sebou
nesou také nutnost snižovat hmotnost vozidel.
Proto roste poptávka po velkých plastových
dílech: jednodílných náraznících, dveřních modulech a přístrojových deskách.
Při vstřikování velkých plastových dílů se tradičně používají hydraulické vstřikovací lisy,
vhodné pro velká zatížení. Nicméně požadavek
průmyslu na čistá a energeticky úsporná řešení
vede ke konstrukci velkých elektrických vstřikovacích lisů. Tento trend přivedl NSK k vývoji
nové generace kuličkových šroubů Super Large
Ball Screw, které snesou velká zatížení a jsou
vhodné právě pro takové stroje.
Pro úspěšnou výrobu kuličkových šroubů Super
Large Ball Screw vyvinula společnost NSK novou technologii broušení matic o délce 800 mm.

Image1.jpeg – Kuličkové šrouby Super Large Ball Screw od NSK
jsou určené pro velké elektrické vstřikovací lisy

Dlouhé matice obsahují více kuliček, a proto
snášení velká axiální zatížení, 1,3× větší než
u běžných kuličkových šroubů, a jejich trvanlivost je větší 2,8krát.
Navzdory velikosti a maximálnímu zatížení nemají kuličkové šrouby Super Large Ball
Screw od NSK žádná omezení rychlosti. Speciální cirkulační mechanismus s tangenciálním

odvodem kuliček a na míru vyvinutým deflektorem umožňuje dosahovat velké rychlosti
otáčení dokonce i u kuličkových šroubů o průměru 140 mm a více.
V roce 1996 NSK představila svoji první řadu
kuličkových šroubů pro vysoká zatížení. Od té
doby společnost pokračovala ve vývoji této
řady směrem k vyšším rychlostem a nižší potřebě maziva. Poslední řada velkorozměrových kuličkových šroubů nabízí průměry 140,
160 a 200 mmm se stoupáním 25, 30 a 32 mm.
V současnosti se kuličkové šrouby pro vysoká
zatížení staly klíčovou součástí elektrických
vstřikovacích lisů.
NSK si klade za cíl do roku 2018 dosáhnout
objemu výroby těchto kuličkových šroubů velkých rozměrů pro zvlášť velká zatížení v hodnotě 7,8 miliónu eur.

ABB získala významnou zakázku od společnosti
Valmet Automotive na projekt pro nový Mercedes SUV
Curych (Švýcarsko)/ Praha, 7. dubna 2016 – Flexibilní a inteligentní výrobní technologie ABB pomohou společnosti
Valmet Automotive snížit investiční náklady, zvýšit produktivitu a pohotově reagovat na požadavky trhu.
Společnost ABB dodá více než 250 robotů do karosárny společnosti Valmet Automotive pro projekt SUV vozu Mercedes-Benz GLC ve finském
Uusikaupunki. Výroba sportovních užitkových
vozů Mercedes-Benz GLC bude zahájena počátkem roku 2017.
Jedná se o největší zakázku na průmyslové roboty, která byla uzavřena v ABB ve Finsku. Celkový počet robotů ABB dodaných firmě Valmet
Automotive se zdvojnásobí na více než 500 kusů.
Aktuálně ohlášená nová výrobní linka je zcela
nový projekt, který bude sestávat z hlavních linek
a buněk pro dílčí montáž. Nové roboty výrazně
zvýší flexibilitu výroby finského dodavatele automobilových součástí a umožní zdokonalit výrobu zvýšením produktivity a zkrácením dodacích
lhůt.
„Flexibilní a inteligentní výrobní technologie ABB
pomohou společnosti Valmet Automotive snížit
investiční náklady, zvýšit produktivitu a rychle
reagovat na požadavky trhu,“ uvedl Pekka Tiitinen, prezident divize ABB Group Automatizace
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výroby a pohony. „Zvýšení
průmyslové
produktivity je
jedním z hlavních růstových
faktorů strategie ABB Next
Level.“
Řešení
ABB
Robotika zaručují zákazníkům, jako je
Valmet Automotive, výjimečnou efektivnost výrobních procesů. Umožňují vyrábět automobily s přesnějšími
svary, menšími odchylkami a celkově přesnější
konstrukcí. Zakázka se týká řady robotů IRB
6700, uvedených na trh v roce 2013, které jsou
robustnější a o 15% energeticky efektivnější než
předchozí řada. Vynikají minimálními nároky na
údržbu a jsou to zároveň nejvýkonnější roboty
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s nejnižšími celkovými provozními náklady ve třídě 150–300 kg. Součástí zakázky jsou dále roboty řady IRB 8700, historicky největší roboty ABB,
které byly uvedeny na trh v listopadu 2015. Tyto
roboty mají dosah 3,5 metru a dokážou manipulovat s břemeny o hmotnosti až 800 kg.
ABB Robotika je předním dodavatelem průmyslových robotů. Poskytuje mimo jiné softwarová
řešení pro roboty, aplikace a periferie, periferní
zařízení, modulární výrobní buňky a dále služby
v oblasti svařování, manipulace, lakování, paletizace a obsluhy strojů. Ke klíčovým trhům patří
automobilový průmysl, výroba plastů, obrábění,
slévárenství, elektronika, farmaceutický a potravinářský průmysl. Silná orientace na ucelená
řešení pomáhá výrobcům zvýšit produktivitu,
kvalitu výroby a bezpečnost práce. Společnost
ABB již celosvětově instalovala více než 250 000
robotů.
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BASF: Tržní prostředí je i nadále
nestálé a náročné
Celý rok 2015:
n Tržby ve výši 70,4 miliardy eur (minus 5 %)
n Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných
položek ve výši 6,7 miliardy eur (minus 8 %)
n Hodnota EBIT ve výši 6,2 miliardy eur (minus 18 %)
n Vyšší zisky v odvětví chemických látek;
Segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní
předchozího roku
n Výnos na akcii 4,34 eura (minus 23 %);
Očištěný výnos na akcii 5,00 eur (minus 8 %)
n Rekordní provozní hotovostní tok ve výši
9,4 miliardy eur (plus 36 %)
n Návrh na výplatu dividend za obchodní rok
2015 ve výši 2,90 eura
Výhled pro rok 2016:
n Výrazný pokles kvůli převodu divestice v odvětví obchodování s plynem
n Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných
položek se očekává mírně pod úrovní roku
2015 na základě průměrné ceny ropy ve výši
40 dolarů za barel
Tržní prostředí je i nadále nestálé a náročné. Tempo
růstu světového hospodářství, průmyslové výroby
a chemického odvětví v roce 2015 výrazně zaostalo za očekáváním společnosti. „V průběhu roku se
celosvětový hospodářský růst výrazně zpomalil.
V tomto ekonomickém prostředí jsme přijali rázná
opatření: Výrazně jsme snížili své zásoby, posílili jsme řízení našich nákladů a zeštíhlili jsme naše
portfolio,“ řekl Kurt Bock, předseda představenstva
společnosti BASF SE na výroční tiskové konferenci
v Ludwigshafenu.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 byly tržby 13,9 miliardy eur, 23 % pod úrovní téhož čtvrtletí předchozího
roku. To bylo způsobeno především výměnou aktiv
se společností Gazprom, která byla dokončena na
konci září. V důsledku této výměny zmizel v segmentu Oil & Gas ve čtvrtém čtvrtletí 2015 příspěvek k tržbám ve výši zhruba 3 miliardy eur z oblasti
obchodování s plynem a jeho skladování. Celkově
portfolio zaznamenalo ve čtvrtém čtvrtletí snížení
tržeb o 19 %. Vzhledem k nižším cenám surovin poklesly prodejní ceny o 11 %; objemy prodeje vzrostly o 4 %. Pozitivní vlivy měny přispěly 3 %.
Výsledek hospodaření (EBIT) před zaúčtováním
mimořádných položek poklesl ve čtvrtém čtvrtletí
o 436 milionů eur na hodnotu přibližně 1 miliarda
eur. Pokles byl způsoben zejména výrazně nižšími
zisky v segmentech Oil & Gas and Chemicals ve
srovnání s předchozím čtvrtým čtvrtletím. Zisky
v segmentu Oil & Gas poklesly zejména v důsledku
nižších cen, zatímco pokles v segmentu Chemicals
byl způsoben především nižšími maržemi v divizi
Petrochemicals.
Tržby a zisky v roce 2015 byly nižší než
v předchozím roce zejména v důsledku
nižších cen ropy a zemního plynu
Tržby za celý rok poklesly o 5 % na částku 70,4 miliardy eur. Prodejní ceny klesly téměř ve všech divizích (minus 9 %), a to především z důvodu prudkého poklesu cen surovin. Objemy prodeje v roce
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2015 se celkově mírně zvýšily (plus 3 %), zejména
v důsledku vyšších objemů prodeje v segmentu
Oil & Gas. Objemy prodeje v odvětví chemických látek, které se skládá ze segmentů Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions,
byly téměř na stejné úrovni jako v předchozím roce.
Objemy a ceny vzrostly v segmentu Agricultural Solutions. Vlivy měny pozitivně ovlivnily tržby ve všech
segmentech (plus 6 %). Výměna aktiv se společností
Gazprom tržby snížila (portfolio: minus 5 %).
Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve výši 6,7 miliardy eur byla o 618 milionu eur
nižší než v předchozím roce. Mezi hlavní vlivy zde
patřily pokles tržeb související s cenou ropy u výrobních aktivit ropy a zemního plynu a také pokles
zisků v segmentu Other, způsobený zejména vlivy
měny. V kontrastu k tomu byl výrazný nárůst zisků
v segmentu Functional Materials & Solutions.
Hodnota EBIT pro skupinu BASF ve výši 6,2 miliardy eur byla v roce 2015 o 1,4 miliardy eur nižší
než v předchozím roce. Mimořádné položky měly
v roce 2015 za následek dopad v ziscích na hodnotu EBIT ve výši minus 491 milionu eur ve srovnání
s příspěvkem k ziskům ve výši plus 269 milionu eur
v roce 2014. To bylo většinou způsobeno snížením
aktiv v segmentu Oil & Gas ve výši asi 600 milionu eur, a to v důsledku silného poklesu cen ropy
a zemního plynu v minulých měsících.
Čistý zisk činil 4,0 miliardy eur, což je pod úrovní
předchozího roku (5,2 miliardy eur). Výnos na akcii
klesl z 5,61 eura na 4,34 eura. Zisk na akcii po očištění o speciální položky a amortizaci nehmotných
aktiv v roce 2015 činil 5,00 euro ve srovnání s 5,44
eura v předchozím roce.

Rekordní provozní hotovostní tok
Hotovost zajišťovaná provozními činnostmi ve výši
9,4 miliardy eur přesáhla v roce 2015 úroveň předchozího roku o 2,5 miliardy eur. To lze z velké části
připsat snížení množství kapitálu vázaného v čistém
pracovním kapitálu. Volný hotovostní tok se v roce
2015 zvýšil o 2,0 miliardy eur na částku 3,6 miliardy
eur, a to navzdory vyšším platbám za pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva.
Kmenový kapitál ve výši 44,5 % (31. prosince 2014:
39,5 %) byl na velmi vysoké úrovni. Čistý dluh se snížil o 710 miliónů eur na 13 miliard eur.
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KUKA prezentuje
řadu řešení
Industrie 4.0
a světovou premiéru
“Hello Industrie 4.0 – We go Digital”: je slogan,
kterým bude KUKA vítat návštěvníky veletrhu
v Hannoveru od 25. do 29. dubna. V roce 2016 se
bude augsburgský výrobce robotů a robotických
řešení nadále zaměřovat na Industrie 4.0 a demonstrovat praktická řešení přinášející zákazníkům reálné výhody v různých oblastech života.
Nové výrobky pro nové trhy, inovativní aplikace vyvinuté robotickou vývojářskou komunitou
a v neposlední řadě bude na letošním veletrhu
hrát i významnou roli partnerská země – USA.
A co víc, KUKA představí i světovou premiéru.
Ve stánku v hale 17 v části pro průmyslovou automatizaci se návštěvníci letošního veletrhu budou moci setkat nejen s komplexními řešeními
a výsledky pro Inustrie 4.0, kde se konvenční high-tech průmyslová řešení potkávají a jdou ruku
v ruce s posledními novinkami ze světa IT, ale budou se taky moci stát svědky světové premiéry.
Na největším světovém veletrhu průmyslové automatizace představí výrobce z Augsburgu prototyp nové generace robotů, která je připravena
splnit požadavky jednoho z nejrychleji rostoucích
segmentů současné automatizace: elektronického průmyslu.
Strategická spolupráce s partnerskou zemí - USA
Po celá léta KUKA rozvíjí úzké obchodní vztahy
s USA, letošní partnerskou zemí Hannover Messe. Na americkém trhu nabízíme systémový
inženýring od KUKA Systems, robotická řešení od KUKA Robotics, výrobní buňky od KUKA
Industries a logistická a zdravotnická řešení
od Swisslog, nejmladšího člena rodiny KUKA
Group. V severní Americe KUKA zaměstnává
téměř 2000 lidí.
Nové partnerství mezi KUKA Roboter GmbH
a americkou společností z oblasti svařování podtrhuje význam a sílu firmy KUKA na tomto důležitém trhu.
Innovation Award pro mobilní aplikace s LBR iiwa
Již potřetí bude KUKA prezentovat Innovation
Award na hannoverském veletrhu. Soutěž o výhru v hodnotě 20 000 EUR si klade za cíl urychlit
inovativní vývoj v oblasti průmyslových robotů
v nejširším smyslu slova a také podpořit přenos
těchto inovací z oblasti výzkumu a vývoje do
průmyslu. V hale 17, hned vedle stánku firmy
KUKA na veletrhu v Hannoveru, bude 6 finalistů prezentovat své robotické aplikace související
s tématem „flexible manufacturing“ a to pomocí
mobilního provedení robotu LBR iiwa s názvem
KUKA flexFELLOW. Problémy, se kterými se každodenně setkávají koncoví uživatelé, budou
řešeny v reálném prostředí, na jehož základě
se vyvinuly a budou prezentovány nové klíčové
technologie. Porota složená z mezinárodních expertů bude vítěze Innovation Award korunovat
přímo na veletrhu.
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