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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017

Svět plastů č. 2/2017 – MSV Brno (9.–13. 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.
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Spolupráce 2017 – klikni ZDE

WITTMANN BATTENFELD CZ
rozšiřuje své sídlo
Dne 28. dubna 2017 se uskutečnil slavnostní akt položení základního kamene
II. etapy rozšíření stávajícího sídla firmy
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o., a to
za účasti generálního ředitele koncernu WITTMANN pana Dipl. Ing. Michaela
Wittmanna a dalších významných osobností z regionu. Ke stávajícím prostorám, které
byly zprovozněny počátkem roku 2011, tak
přibude další administrativní budova a hala
pro výrobu a montáž automatizovaných
celků a ochranného oplocení. Celková užitná plocha stávajícího objektu se rozšíří na
1600 m2.

na českém i slovenském trhu, a to jak v oblasti periferních zařízení, tak i vstřikovacích strojů.
Přestěhování do nových výrazně větších prostor v roce 2011 umožnilo v roce 2012 založení vlastního konstrukčního oddělení speciální
automatizace. V dalších letech dále pokračoval
rozvoj tohoto oddělení, které v současnosti zaměstnává osm pracovníků a v provozu jsou již
čtyři konstrukční 3D-pracoviště. V roce 2015
se podařilo realizovat projekty automatizace
v celkovém objemu ca. 40 mil. CZK. Na základě
vzrůstající poptávky je i v následujících letech
očekáván velký rozvoj tohoto oddělení, a spolu s potřebou rozšíření skladových a výrobních
prostor toto byl i jeden z důvodů, kdy na koci
roku 2015 bylo rozhodnuto o realizaci rozšíření
stávajícího sídla pod označením WICZ – II. etapa.

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem

č. 15 – květen 2017

www.svetplastu.eu

Až o 30 % vyšší produktivita
při zpracování plastů.
Inovativní řešení s využitím technických
plynů při vysokých tlacích.
Linde a Maximator jsou partneři při poskytování unikátních výhod zákazníkovi.
Kombinací odborných znalostí a zkušeností – firmy Maximator v oblasti vysokých
tlaků a firmy Linde v oblasti plynařských technologií – Vám přinášíme vyšší
produktivitu, rychlost, kvalitu a úroveň životního prostředí.
Mgr. Martin Vlček, Linde Gas a.s., e-mail: martin.vlcek@linde.com
Ing. Lukáš Starý, Maximator GmbH, e-mail: l.stary@maximator-ht.com

Aktuální vydání Světa plastů číslo 15,
květen 2017 k prohlížení, nebo ke stažení
ve formátu pdf zde.

Slavnostní zahájení stavby (zleva: Ing Stanislav Bočánek – generální ředitel
Prima, akciová společnost – dodavatel stavby, Ing. Michal Slaba – jednatel
Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o., Ing. Jaroslava Strnadová - starostka
obce Dobev, Dipl.Ing. Michael Wittmann – generální ředitel Wittmann
Kunstoffgeräte GmbH, Akad. arch. Václav Hodan – autor projektu)

Když se firma Wittmann Battenfeld CZ stěhovala počátkem roku 2011 z pronajatých prostor do nového vlastního sídla, netušila, že
bude následovat další velmi dynamický rozvoj
a že stávající sídlo jí bude po několika málo
letech malé. Již v roce 2015 dosáhla firma čtyřnásobného obratu oproti roku 2010 a navýšila
počet zaměstnanců z 18 na stávajících 38.
Hlavním motorem této expanze bylo zvyšování podílu prodaných strojů a zařízení

TECH news

You may also download The World of
Plastic No. 15 – May 2017 in PDF HERE,
eventually browse through it here.

Michael Wittmann a Michal Slaba představují model sídla firmy WICZ
po rozšíření v roce 2018

Práce na přípravě projektu započaly v průběhu
roku 2016, na konci roku 2016 již bylo na tuto
stavbu vydáno územní rozhodnutí a stavebního povolení bylo vydáno na konci února 2017.
Vlastní stavební práce budou zahájeny v květnu, slavnostní otevření nových prostor je plánováno na červen roku 2018, při příležitosti
15. výročí založení firmy Wittmann Battenfeld
CZ spol. s r.o. →
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Skupina WITTMANN BATTENFELD jako jediná
na světě nabízí ucelený výrobní program
periferií a strojů na zpracování plastů:
• roboty, manipulátory i komplexní
automatizovaná pracoviště, IML-systémy
• vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld
• lokální i centrální zařízení na sušení
a dopravu granulátu
• temperační přístroje, chladící zařízení
a průtokoměry
• drtiče vtoků i dílů
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WITTMANN BATTENFELD CZ…
Vizualizace sídla firmy po rozšíření

→ Celková zastavěná plocha se zvětší ze součas- Výrobní závody skupiny WITTMANN BATTEN- V současné době pracují stroje a zařízení WITných 745 m2 na 1367 m2 a celková užitná plocha
z 874 m2 na 1601 m2. Součástí stavby II. etapy
bude respirium, nová dvoupatrová administrativní budova pro servisní a konstrukční oddělení hala pro výrobu a montáž automatizovaných
celků a ochranného oplocení. Vybudováno bude
rovněž další nové parkoviště.

FELD jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Kanadě a Číně. Tato celosvětová skupina
dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do ca. 70.
zemí světa a objemem své produkce především
v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu.

TMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách
plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé
strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl.
www.wittmann-group.cz

Spolehlivé průmyslové 3D tiskárny 3ntr si poradí
s nejnáročnějšími materiály i nepřetržitým provozem

3Dwiser uvádí dvojici profesionálních FFF tiskáren A2 a A4, které odpovídají
na rostoucí zájem českých firem z oblasti výroby
Praha, Česká republika, 4. května 2017 –
Společnost 3Dwiser, přední český prodejce
technologií pro spolehlivý 3D tisk a 3D skenování, přináší zájemcům napříč průmyslem
3D tiskárny 3ntr A2 a A4. Překvapují pokročilými možnostmi 3D tisku z termoplastů,
vysokou provozní spolehlivostí, precizní
mechanikou, snadnou obsluhou i otevřeností pro software a materiály třetích stran.
Ač obě novinky využívají dnes nejrozšířenější
technologie 3D tisku FFF (FDM), jejich možnosti dramaticky překonávají schopnosti běžných
stolních 3D tiskáren. Vysokou kvalitu a opakovatelnost výtisků dvěma až třemi tryskami souběžně umožňuje přesná mechanika umístěná
v pevných, uzavřených a vyhřívaných komorách s filtrací nebezpečných látek. Maximální
velikost modelu přitom u větší z dvojice tiskáren dosahuje rozměrů až 600 × 325 × 500
milimetrů.

TECH news

„Italský výrobce 3ntr má dlouholeté zkušenosti
vývojáře a dodavatele automatizovaných strojů. První 3D tiskárny si vyrobil doslova pro sebe.
Jenže ukázaly se být tak dobré a spolehlivé, že
o ně brzo projevily zájem i nejnáročnější nadnárodní firmy zvučných jmen,“ připomíná Tomáš
Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser. „Tiskárny A2 a A4 nejsou hračkami pro nadšence. Jde
o přesná a spolehlivá výrobní zařízení schopná
pracovat v nepřetržitém provozu i v těch nejnáročnějších podmínkách průmyslové výroby. Právě po této kategorii FFF tiskáren – se zajímavým
poměrem vlastností ku kvalitě – je dnes v Česku
velký zájem napříč odvětvími.“
Trysky dosahující teplot 350 °C (volitelně dokonce až 450 °C) umožňují tisknout z prakticky
jakéhokoli polymeru, včetně těch nejnáročnějších, které se následně hodí pro vysoce odolné
funkční díly a věrné prototypy. Díky otevřené
architektuře tiskárny umožňují zákazníkům
zkoušet různý software pro přípravu 3D tisku
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i materiály podle vlastních potřeb. Sám výrobce nabízí širokou řadu základních a speciálních
materiálů pro výtisky i dočasné podpory, včetně těch rozpustných. →
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Spolehlivé průmyslové 3D tiskárny 3ntr…
→ Hlavní parametry FFF tiskáren 3ntr A2 a A4:
▪ velikost tiskové komory: 600 × 325 × 500 mm (A2),
		
resp. 295 × 195 × 200 mm (A4)
▪ standardní počet trysek: 3 (A2), resp. 2 (A4, volitelně také 3)
▪ průměr trysky:
0,3; 0,4; 0,6 nebo 0,8 mm
▪ teplota trysky:
max. 350 °C, volitelně až 450 °C
▪ výška vrstvy:
od 0,05 mm
▪ rychlost tisku:
max. 150 mm/s
▪ tisková podložka:
vyjímatelná, vyhřívaná až na 135 °C
▪ tisková komora:
vyhřívaná až na 75 °C s filtrací
		
nebezpečných látek a ultrajemných
		
částic (HEPA a aktivní uhlí)
▪ tiskové materiály:
veškeré polymery průměrů 2,85 mm,
		
volitelně i elastomery
▪ originální materiály:
ABS, nPower, PACF, PAGF, PCABS, PETG,
		
PLA, TPU a 6 materiálů pro dočasné
		
a rozpustné podpory
▪ software:
KISSlicer/Repetier pro platformu Windows

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.

Nezahrávejte si s bezpečností!
www.staubli.cz/connectors

Pozvánka na
Technology
Days 2017
Používejte originální díly Stäubli.

připravujeme i bohatý doprovodný program ve formě tematických prezentací. Více informací a bližší
program Vám rádi zašleme v průběhu května – stačí
se zaregistrovat na našich stránkách. Účast na této
ojedinělé akci včetně drobného občerstvení je pro
předem přihlášené zdarma.

Není žádným tajemstvím, že výkonnost a bezpečnost jsou vzájemně
provázány. Proto se při vývoji našich rychlospojek vždy snažíme,
aby byly inovativní, kvalitní a bezpečné.
Používání kopií a neoriginálních dílů je nebezpečná hra.
Pouze systematické používání originálních samců i samic rychlospojek Stäubli
Vám zaručí maximální bezpečí pro zaměstnance a produktivní výrobu.

Stäubli Systems, s.r.o. - Česká Republika - Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com

5.–9. června 2017 – od 9 do 17 hod
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Hlavní lákadla Technology Days 2017:
î Stäubli Smart Factory - nová řada robotů TX2
pro spolupráci s člověkem, koncept
výrobní linky v duchu Industry 4.0
î Industrial PC Beckhoff a snadné řízení robotů
Stäubli přes uniVAL plc
î bezpečné hlídání pracovních zón kolem robotu
pomocí Pilz SafetyEYE
î chapadla a uchopovače Schunk
pro automatizaci
î automatická buňka Elcom pro vizuální
kontrolu výrobků s robotem FAST picker TP80
î představení bin picking aplikace ve spolupráci
firem Eola a Photoneo
î kinematické transformace na portálovém manipulátoru s lineárními osami Beckhoff
î technologie pro laserové čištění kovových dílů
od společnosti Lascam

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás pozvat na jedinečný červnový
týden plný nejmodernějších technologií z oblasti
automatizace - Technology Days 2017. Tuto ucelenou přehlídku nových řešení pro Vás připravujeme
ve spolupráci společností Stäubli, Beckhoff, Pilz,
Schunk, Elcom, Eola a Lascam, to vše za podpory
Univerzity Pardubice a Elektrotechnické asociace
České republiky.

Celý týden bude probíhat formou výstavy, kde každá z výše uvedených společností představí své
novinky - a jelikož se jedná o lídry ve svém obo- Těšíme se na osobní setkání s Vámi
ru, máte se rozhodně na co těšit! Zároveň pro Vás na Technology Days 2017 – www.staubli.cz

Vysekávání
Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení

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

www.frimo.com

ENGEL CZ slaví 25 let!

4919.02 ENG ANZ SPL image 193x40 cz 170404.indd 1
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Flexibilní řezání

3/16/2016 9:06:17 AM

Univerzita Pardubice
Výukové a výzkumné centrum v dopravě
Doubravice 41
533 53 Pardubice

www.engelglobal.com

Zpracování PUR
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NOVÉ ŘEŠENÍ
SAMOSTATNÝCH
SERVO MOTORŮ
ZAPOMEŇTE
NA ŘÍDICÍ
JEDNOTKU!

FLEXflow One je vstřikovací systém využívající elektrické
servomotory k řízení uzavíratelných jehel horkých vtoků
vyvinutý firmou HRSflow, který již nevyžaduje trvale připojenou řídicí jednotku. U každé trysky horkých vtoků lze v
rámci několika kroků nastavit zdvih jehel, polohu a rychlost.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

Elektrický pohon jehel přesně řídí průtok taveniny, a tím
umožňuje vyrábět díly při dodržení požadavků na vysokou
kvalitu a opakovatelnost výroby. Výše uvedené hodnoty lze
nastavit individuálně pro každou trysku horkého vtoku.

pneumatické přípojky
> Snadné použití
> Menší údržba

> Není zapotřebí žádná řídicí jednotka

> Výroba vysoce kvalitních dílů
> Spolehlivost a opakovatelnost procesu
> Čistý provoz: žádné hydraulické a

PODSTATA INOVACE

Všechny potřebné parametry jsou uloženy v modulu pohonů,
tím je horký vtok při sériové výrobě schopen fungovat bez
připojené řídící jednotky. Pokud je zapotřebí změnit
nastavení, lze to provést snadno pomocí zařízení, které se
nazývá ESI (externí inteligentní rozhraní) a které se
jednoduše připojí k modulu pohonů. Toto řešení umožňuje
řídit pomocí jednoho externího zařízení všechny systémy
FLEXflow One, které se používají při výrobě v jednom závodě.

> Obrázek. 1

Modul pohonů

Passion for
expertise

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

HRSflow Slovakia - Czech Republic

SNP 56/54 Nová Dubnica, 018 51 Slovakia.
Mob. +421.910.910949 • E-mail: slovakia@hrsflow.com
TECH news
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KONTAKTUJTE NÁS
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Polypropyleny plněné skleněným vláknem
PRO NÁROČNÉ APLIKACE NEJEN V AUTOMOBILOVÉM ODVĚTVÍ

Vysoká tuhost • nízká hustota • atraktivní cena • více

Z materiálu jsou
vyráběny Front End
díly pro vozy Škoda
Kodiaq, Superb,
Fabia

>

RADKA Pardubice, www .radka.cz

Šťastná 13

Velmi názorná Aplikovaná reologie pro extruzi
a vstřikování profesora Martina Zatloukala ze
Zlínské Univerzity vysvětlující co se s plastem
děje při zpracování a proč a kde a jak vnikají
zpracovatelské problémy a jak se jim vyhnout.
Pan Stanislav Hanzlík, z INCOE International Europe, hovořil o častých chybách při konstrukci
forem nebo v systémech pro výměnu barvy,
a jako vždy uváděl
tolik žádané praktické příklady.
Extruzní
technika
aneb od granulátu
po finální výrobek
a k tomu Stručně
o
Compoundingu
na základě svých
mnohaletých zkušenosti primo z výroby, přednesl pan Jan
Hylský ze společnosti
Tyco Electronics EC.

Pro VELOX CMS je 13 šťastným číslem, neboť
letos organizoval již třináctý vzdělávací seminář o světlých a stinných stránkách plastikářské
produkce. V hotelu na jižní Moravě se sešlo 60
zástupců výrobců plastových dílu, jak vstřikovacích tak extruzních technologií, určených pro
nejrůznější průmyslové oblasti. Účastníci měli
možnost poslechnout si a pak i diskutovat na
následující témata:
V čem jsou čistící granuláty prospěšné v provozu i ekonomice výroby - praktické příklady
a kalkulace, v podání paní Dany Šubrtové a Petra Vaňhary za VELOX CMS.
Měření barvy a lesku u výrobků z termoplastů,
prezentované panem Lubomírem Zemanem
z Plast Form Service. Přednáška se týkala mnoha technických aspektu barevnosti plastů: barevnost-chromatičnost, kolorita, tón, sytost, jas,
reflexní spektrofotometry, kolorimetrické parametry, metamerie, praktické zkušenosti světelO recyklaci plastů,
nou kabinou.

pomocných materiálech, technologiích a trendech hovořil pan Miroslav Černáč z VELOX CMS.
Ve večerních hodinách zbyl čas i na sportování
a ochutnávku místních specialit.
Těší nás zájem a spokojenost účastníků, a slibujeme letos ještě jeden seminář, tentokrát pro
výrobce kompozitů.

Oligolin™, nový produkt pro boj
se stárnutím pleti

n Nová výzkumná platforma BASF se zaměřuje na extrakci a procesy
n BASF využívá jedinečných vlastností oligosacharidů
n Oligolin stimuluje diferenciaci epidermálních buněk a přispívá
k lepší hydrataci a revitalizaci pokožky

Düsseldorf, Německo – 15. května 2017 –
Odborníci z oddělení výzkumu a vývoje BASF
pro bioaktivní látky a zástupci univerzity ve
francouzské Remeši a jejich Technology Transfer
Office SATT Nord vyvinuli novou účinnou látku
proti stárnutí. Odhalili pozoruhodné
vlastnosti
016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd
1
u zvláštního druhu oligosacharidů. Jde o látky
obsažené ve lněných semenech, které jedinečně
působí na strukturu tkáně a zamezují stárnutí
kůže. OligolinTM, hydrolyzovaný lněný extrakt
koncentrovaný v oligosacharidech využívá omlazující schopnosti lnu, plodiny pěstované pro četné přínosy zdraví po tisíciletí.
Inovační platforma pro vysoce účinné procesy
extrakce
Společnost BASF je dlouhodobým lídrem na poli získávání výtažků z rostlinných materiálů. Její odborníci
na bioaktivní látky po mnoho let testovali širokou
škálu rostlin a snažili se využít jejich vlastností pro
lidskou pokožku. Dosavadní úsilí mají nyní podpořit
investice do inovační platformy pro extrakci a procesy. „Výběr špičkových zdrojů a efektivní extrahování
potřebných molekul jsou pro nás klíčové,“ říká David
Hérault, řídící pracovník světové divize BASF pro vývoj a výzkum v oblasti bioaktivních látek a dodává:
„Investice do těchto udržitelných procesů se nám již
vyplatily: vytvořili jsme díky nim soubor jedinečných
řešení, jež odpovídají nárokům zákazníků na účinnost
i rostoucímu zájmu veřejnosti o životní prostředí a jeho
ochranu. Jedním z těchto řešení je také Oligolin.“
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Oligolin™:
pevnější a lépe hydratovaná pleť do 28 dní
Oligolin zvyšuje nárůst glykosaminoglykanů (zkráceně GAG), které tvoří součást pojivových tkání,
a zároveň tlumí účinky hyaluronidázy a heparanázy. Stimulováním diferenciace dermálních buněk i tloušťky pokožky přispívá Oligolin k její lepší
hydrataci a revitalizaci. Účinnost Oligolinu byla na
různých složkách kůže úspěšně doložena v podmínkách in vitro, ale také in vivo: při aplikaci 1% roztoku
se o 11% zvýšila hydratace a o 14% zvýšila pevnost
kůže po 28 dnech.

aktivní látky, emulgátory, polymery, zvláčňující prostředky, chelátotvorná činidla, aktivní kosmetické
přísady, filtry ultrafialového záření či superabsorbční
polymery. Výrobní a vývojové provozy divize jsou
zastoupeny ve všech světových regionech a posilují pozici společnosti na nově vznikajících trzích.
31.03.16 12:
Pro bližší informace navštivte internetové stránky
www.care-chemicals.basf.com.

Produkt ze 100 % obnovitelných zdrojů
Oligolin se vyrábí z lněných semen francouzské provenience. Tato surovina, získávaná ze stoprocentně
obnovitelných zdrojů, se může zpracovávat za pokojové teploty a hodí se k využití v kosmetických
produktech, jako jsou omlazující pleťové krémy,
hydratační, zpevňující či multifunkční omlazovací
přípravky pro jakoukoli vrstvu pokožky.
O divizi BASF Care Chemicals
Divize BASF Care Chemicals nabízí bohatou škálu
produktů pro hygienu, osobní péči, péči o domácnost, průmyslové a institucionální čištění i technické
aplikace. Jako partner výrobců kosmetiky, detergentů a čisticích prostředků je divize globálním lídrem.
Své zákazníky zásobuje inovativními i udržitelnými
produkty, řešeními a koncepty. Vysokovýkonnostní produktové portfolio divize zahrnuje povrchově
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TomoScope® XS – technologie TomoScope
v novém kompaktním formátu
kombinuje mnoho výhod různých typů strojů.
Nová transmisní trubice – v unikátním monoblok
design – produkuje malý ohniskový dokonce i při
vysokém výkonu rentgenového záření, takže rychlá měření probíhají s vysokým rozlišením. Nový
zdroj rentgenového záření kombinuje výhody uzavřených a otevřených rentgenových trubic. Monoblok design integruje zdroj rentgenového záření,
generátor napětí a vakuovou pumpu v samostatné
provozní jednotce. Výsledkem jsou dlouhé servisní
intervaly a prakticky neomezená životnost. Prostoje a provozní náklady jsou minimalizovány. Urychlovací napětí rentgenové trubice je standardně 130
kV, pro větší dílce nebo objekty s vyšší hustotou
materiálu lze zvolit až 160 kV. Otočná osa se vzduchovými ložisky polohuje dílcem s nejvyšší přesností, aby se docílilo nízké nejistoty měření.
Díky kompaktnímu designu, minimálnímu požadavku na prostor a nízké hmotnosti lze přístroj
Werth TomoScope® XS umístit téměř kdekoli. Nízké
pořizovací a provozní náklady napomáhají rychlé
amortizaci. Unikátní design trubice umožní snadný
upgrade rentgenového napětí na 160 kV a výkonu
až 80 W a to přímo v místě instalace přístroje.
Vyspělá technologie TomoScope je nyní dostupná Jako všechny CT přístroje Werth umožňuje také
v novém kompaktním formátu přístroje TomoSco- TomoScope® XS rekonstrukci 3D objemové grape® XS. Nový typ stroje jedinečným způsobem fiky v reálném čase, paralelní rekonstrukce při
V
posledních
letech se vývoj
v oblasti počítačové tomografie
soustředil na měření velkých dílců
ve vysokém rozlišení a materiálů,
kterými obtížně
proniká rentgenové záření. Za
tímto
účelem
bylo třeba využít
1: TomoScope® XS jedinečným
velké a těžké sou- Snímek
způsobem kombinuje mnoho výhod
řadnicové měřicí různých měřicích přístrojů. (© Werth)
stroje s neustále
inovovanými rentgenovými trubicemi. Rentgenové trubice se dodávají ve dvou variantách:
uzavřené trubice s omezenou životností, které
vyžadují celkovou výměnu jednou za dva až tři
roky nebo otevřené rentgenové zdroje vyžadující údržbu několikrát ročně. To má za následek
časté prostoje a vysoké náklady na údržbu.

Snímek 2: Široká škála aplikací senzorů pro počítačovou tomografii,
například komplexní 3D měření při sledování kvality výroby nebo při
schvalování prvních vzorků. (© Werth) – www.metrologie.cz

záznamu snímků předurčuje, aby byl systém použit pro sledování kvality výroby. Použití měřicího
softwaru WinWerth® v průběhu celého procesu
zaručuje spolehlivou sledovatelnost výsledků měření. Werth Messtechnik je prvním a v současnosti
jediným výrobcem zaručující spolehlivé a vysledovatelné výsledky měření kalibrací všech CT přístrojů v souladu s normami, včetně DAkkS kalibrace.
Poprvé je k dispozici kompaktní a ekonomický CT
přístroj se specifikací podle metrologických standardů. S rychlou amortizací a nízkými provozními
náklady nových vysoce přesných trubic je CT přístroj Werth TomoScope® XS předurčen k užití pro
široké spektrum obrobků a úkolů v rámci každé
společnosti.

Kuka propůjčuje průmyslu inteligenci

Pod mottem „Hello Industrie 4.0 - we connect you“ spojila společnost KUKA na letošním hannoverském
veletrhu svoje kompetence v oblasti automatizace a digitalizace. Specialista na automatizaci z Augsburgu
pokračuje v intenzivním vývoji inteligentní továrny (Smart Factory) a otevřel tak další kapitolu Průmyslu 4.0.
Vysoce individualizované výrobky a digitálně
propojený výrobní proces, při kterém se vzájemně doplňují člověk a inovativní výrobky
KUKA, takový je závod budoucnosti. V inteligentní továrně (Smart Factory) na hannoverském veletrhu 2017, která prošla dalším
vývojem, byly všechny kompetence automatizačního specialisty spojeny do jednoho systému. To umožnilo prezentovat flexibilní, rychlou a inteligentně fungující výrobu, do které
mohli návštěvníci zasahovat přímo na místě.
Produkce probíhající systémem „Mass Customization“, na náklady nenáročná, automatizovaná individuální výroba „série o jednom
kuse“ (batch size 1) se tak stala skutečností:
od nastavení systému, přes různé propojené
výrobní kroky, včetně příslušné intralogistiky,
až k dokončení výrobku. Řízení této inteligentní souhry strojů, mobilních systémů, softwarových prostředků a robotů je v rukou člověka.
Postup výroby je možné sledovat a ovlivňovat
prostřednictvím různých koncových zařízení,
jako např. chytrých telefonů s využitím komunikace probíhající prostřednictvím Cloudu.
Chytrou továrnu, největší síťově propojenou
veletržní aplikaci v historii společnosti KUKA,
tvoří inteligentní spojení řešení řady společností působících v oboru automatizace: robotika a systémová kompetence v oblasti průmyslu a robotů, doplněná výrobní logistikou
dceřiné společnosti Swisslog. K tomuto výčtu
náležejí ještě IT a softwarová způsobilost přidružených členů. Díky tomu může společnost
KUKA provázet zákazníka od základní myšlenky až k hotové továrně.

oblasti, jíž tvoří individuálně přizpůsobené
výrobky a služby pro zákazníky, které jdou
nad rámec základní obchodní činnosti. KUKA
měla k tomuto účelu inovativní partnery, což
ji umožnilo vytvořit pro zákazníky komplexní
ekosystém, ve kterém se staly flexibilní řešení
pro Průmysl 4.0 skutečností. Klienti tak mohli snadno získat přehled o kompletní výrobě,
propojovat ji do sítě a řídit. Společnost KUKA
dává k dispozici svoje zkušenosti s cílem pomáhat zákazníkům, partnerům a účastníkům
start-up programů vytvářet společně nové
věci.
Přímo ve stánku KUKA v hale 17 v sekci průmyslové automatizace (Industrial Automation) se představila společnost Connyun, což
je start-up podnik společnosti KUKA v oboru
cloudové technologie. Zastoupena zde byla
také mladá mnichovská společnost Roboception vyvíjející 3D vnímání určené pro robotové
systémy, ve které má KUKA svůj podíl.

Vědecká soutěž pro mladé talenty: Cena KUKA
za inovaci
Airbagový systém pro spolupráci člověka s robotem, nasazení robotů při záchraně lidí, nová
automatizovaná řešení dokončovacích postupů nebo montáž těžkých dílů: aplikace k tématu Pokročilá mechatronika (Advanced Mechatronics) představili letošní finalisté „Ceny
za inovaci 2017“ na veletrhu.
Přímo ve stánku KUKA prezentovali mladí výzkumníci z celého světa svoje koncepty, které v průběhu několika měsíců realizovali s
využitím výrobků KUKA. Na závěr pak zvolila
Inovativní partneři pro nové obchodní modely mezinárodní odborná jury nejlepší řešení této
V době od 24. do 28. dubna připravila KUKA vědecké soutěže. Vítězem se stal tým RAS se
v Hannoveru možnost nahlédnout do nové systémem airbagů.
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Stánek KUKA navštívila i německá kancléřka Angela Merkelová,
která si od nás odnesla dárek – puzzle

Puzzle se vyrábělo přímo na stánku firmy KUKA

Po 15 minutách drží návštěvník své individuálně vytvořené puzzle v ruce

23. 5. 2017

Kompletní realizace dodávek
systémů průmyslového chlazení,
temperace a stlačeného vzduchu.
t: +420 469 681 149, e: info@novotny-chlazeni.cz, www.novotny-chlazeni.cz

Novotný - Chlazení, s.r.o., U Cukrovaru 792, Slatiňany
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