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PLASTEX - MSV Brno 4.–7. 10. - vaše inzerce v plastikářské hale G1

Inzerujte ve speciálním vydání Světa plastů k veletrhu
a dostaňte se do haly G1 a na stánky všech vystavovatelů

 na Konferenci PLASTKO Zlín 21.–22. 9.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 25 - květen 2022
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 25- 2022
in PDF HERE.

Mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2022 (3.–7. 10.)
Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2022 (21.–22. 9.)

č.2/2022 – PLASTEX-MSV Brno, PLASTKO Zlín vyjde 19. září (uzávěrka 22. 8.)

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

Svět plastů je jediný tištěný plastikářský časopis vycházející v ČR!
Tedy právě, jedině a pouze časopis Svět plastů najdou plastikáři a všichni potenciální zájemci 

o problematiku na všech relevantních plastikářských akcích. Těžko kdekoliv na veletrzích, 
konferencích, seminářích, školeních, firemních akcích hledat chuť pro imaginární – elektronické – 

sociální - online struktury odborné publicity. Časopis, který v tu chvíli držíte v ruce, kterým listujete, 
ve kterém nacházíte informace, který si odnesete s sebou abyste se k němu vrátili, ten jediný má 

cenu a vypovídací hodnotu.

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

TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

12/2021 - 18. 10.

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

Linear Robot SAM-C
Automation developed inhouse

+

http://www.svetplastu.eu
http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/sp_25_2022_2stranky.pdf
http://svetplastu.eu/doc/Svet_plastu_2022-cenik.pdf
https://czech.sumitomo-shi-demag.eu/
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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

Spolupráce, která nese
své ovoce
Na společnost BOCO PARDUBICE machines se podíváme nejen zevnitř, 
ale i zvenčí. Proto jsme v tomto článku zahrnuli i názor společnosti JUTA, 
která je dlouhodobým partnerem BOCO.

Na otázku týkající se servisu odpovídá obchodní 
ředitel Petr Linhart: „Servis dělíme, podobně 
jako mnoho ostatních, do dvou kategorií, záruční 
a pozáruční. O něj se stará naše vlastní servisní 
oddělení. Samozřejmě, že i my nabízíme dnes 
už běžný systém servisu 24/7 a poprodejní péči 
o dodaná zařízení považujeme rovněž za velmi 
důležitý aspekt vztahu se zákazníkem. Jednou 
z novinek pro zákazníky je softwarové hlídání 
servisních zásahů, kdy uživatel je automaticky 
upozorněn na nutnost provedení servisní kontroly. 
Ta je důležitá, aby stroj byl stále na provozních 
parametrech a výrobky z něj odpovídaly 
požadovaným parametrům.“

Při používání abrazivních materiálů je nutná 
repase šneků a komor nebo jejich výměna. 
I tady BOCO nenechává zákazníka na holičkách. 
„Repase spočívá v navaření nového materiálu na 
šnek. Pokud je ten ale opotřebován nad určitou 
mez, technik doporučí při inspekci vhodnost či 
nevhodnost repase – v tom případě doporučíme 
vyrobit a koupit šnek nový. Repase vyjde finančně 
výhodněji, má ale své meze,“ upozorňuje Linhart.

Termín dodání nového nebo repasovaného 
šneku se pohybuje obvykle mezi 10 až 12 týdny. 
„U významných zákazníků však tuto věc řešíme 
skladovým hospodářstvím, šneky pro ně držíme 
na konsignačním skladě. A pak jde o výměnu 
kusu za kus. V rámci preventivních prohlídek 
dokážeme predikovat, kdy bude třeba šnek nebo 
komoru repasovat nebo vyměnit,“ přibližuje Petr 
Linhart. „Tím se mohou tyto díly dopředu připravit 
a odstávka se zkrátí jen na nezbytně nutnou dobu 
pro výměnu dílů, aby stroj nebyl zbytečně dlouho 
mimo provoz.“

Zajímavý pro firmu i zákazníka je plastikářský 
modelovací software, který na základě vstupních 
údajů dokáže navrhnout optimální řešení 

Obě společnosti jsou mistři svého řemesla. 
Společnost BOCO PARDUBICE machines byla 
založena roku 1994 a těžištěm její činnosti je 
výroba, prodej a servis extruzních technologií 
včetně periferií. Dalším segmentem je výroba 
a servis šneků a komor pro extruzní linky včetně 
recyklačních. V tomto oboru jsou jediným 
českým výrobcem a používají výhradně evropské 
materiály. Přitom kladou vysoký důraz na kvalitu – 
používání kvalitních materiálů, preciznost, což se 
promítá v dlouhodobé životnosti v oblasti strojů 
samotných, ale i dodávek šneků a komor.

Mezi VIP zákazníky BOCO patří společnost JUTA 
se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, výrobce 
širokého portfolia špičkových produktů pro 
stavebnictví, zemědělství, obalových materiálů 
i materiálů pro technické účely, známých po celé 
Evropě.

Co mohou nabídnout?

Podívejme se nejprve na BOCO PARDUBICE. 
Společnost v současné době zaměstnává na 70 
lidí. Snaží se expandovat do zahraničí, především 
pak do sousedních zemí jako je Polsko, Německo 
a Rakousko. Historicky je těžištěm její činnosti ale 
Česká republika a Slovensko.

a design šneku. „Důležitý je ale i názor technika – 
odborníka, který do návrhu promítne své vlastní 
zkušenosti. Po úpravách se modeluje výsledek, 
není to tak, že to, co software navrhne, je dané. 
Jde o symbiózu softwaru a zkušeného člověka,“ 
upozorňuje Linhart. Většina nových strojů se 
vyrábí systémem base on demand, na přání 
zákazníka. „Předností softwaru je, že se daří 
nacházet rezervy na výkonu již dodaných strojů. 
Jsme ale schopni I na strojích konkurence změnou 
designu a použitím nového řešení zvýšit jejich 
výkon,“ říká Linhart.

Zákazníkovi může BOCO nabídnout komplexní 
řešení s transportem materiálu až do zásobníků 
výrobního stroje. Petr Linhart to komentuje: 
„Jsme velmi flexibilní. Zákazníkovi doporučíme 
vhodné řešení na základě našich zkušeností, ale 
nebráníme se ani implementaci zařízení, které 
zákazník používá, a při tom dokážeme kooperovat 
i s dalšími dodavateli.“

A co BOCO nejvíce trápí, je už skoro ohranou 
písničkou. Nedostatek kvalitních lidí především 
do výroby. Problémem je lokace závodu, kdy 
potenciální uchazeči musejí řešit dojíždění. 
Nedostatek pracovníků však obchodní ředitel 
řeší snahou prosazovat investice do strojové 
výbavy a hlásí se ke konceptu Průmyslu 4.0: 
„Koupili jsme nový automat na výrobu šneků. 
pokračování na další straně

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

https://www.boco.cz
https://www.engelglobal.com/cs/cz?utm_source=svetplastu-eu&utm_medium=newsletter-banner&utm_campaign=30jahre-cz
https://www.plastoplan.cz/
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Lukáš Farský, ředitel polymerních technologií 
JUTA a.s. přiblížil, k čemu výrobky BOCO 
používají: „Jednošneky pro jednodušší technologie 
jako je výroba pásků, kde potřebujeme vymíchání 
směsi, třeba UV stabilizátoru, termooxidačních 
stabilizátorů, obecně aditiv. Ty zvyšují životnost 
našich výrobků. Tam, kde je třeba daleko 
výraznější míchání směsí, rovnoměrnější, je třeba 
použít kompaundační dvoušneky.“

JUTA, a. s., ročně zpracovává desítky tisíc 
tun polyolefinových materiálů. Převážně jde 
o polyethylen a polypropylen, a výrobky dodávají 
hlavně do oblasti zemědělství a stavebnictví. 
JUTA je lídrem a řadí se mezi významné 
světové výrobce v oblasti podstřešních fólií, 
podlahových tkanin, zemědělských síťovin na 
balení sena a slámy, strečových síťovin, motouzů 
pro zemědělce, agro textilií, vakových tkanin 
pro výrobu big bagů, hydroizolačních fólií 
a monofilamentu pro výrobu umělých trávníků. 
„Na počátku všech těchto výrob je vždy extruzní 
linka a v dnešní době až 90 % těchto linek je 
vybaveno extruzním šnekem z BOCO Pardubice,“ 
přibližuje Lukáš Farský. „Na export do celého světa 
jde 70 % naší výroby.“

Pan Farský pracuje v JUTA od roku 2000 a v roce 
2001 byli osloveni firmou BOCO PARDUBICE, 
takže se vzestupnou tendencí spolupracují 
už 22 let. BOCO je výhradním dodavatelem 
extruzních šneků pro firmu JUTA. Ta má řádově 
desítky extruzních linek vybavených šneky od 

pokračování
Naše vize je automatizace, ne vyhazování lidí 
s jejich náhradou stroji, ale účelné zavádění 
automatizace tam, kde to má smysl. Naše snahy 
jsou podmíněné nedostatkem lidí v oborech nebo 
v činnostech, kde potřebujeme dosáhnout nárůstu 
produkce, protože nedostatek lidí nás v tom 
částečně brzdí.“

Jak to je v praxi?

Společnost JUTA spolupracuje s BOCO hned 
v několika oblastech: dodávky extruzních 
šneků, jednošneky a kompaundační dvoušneky, 
kompletní dodávky extruzních částí zařízení 
včetně návrhů řešení, výpočtů a vizualizace. 
Dále pak kompletní dodávky extruzních linek 
s požadovanými garančními parametry. Od 
BOCO koupili třeba kompletní celou linku na 
výrobu drátu pro extruzní sváření, BOCO dodalo 
kompaundační extruzní část linky, kde je možno 
zapracovávat až 80 % recyklátů. Firma BOCO je 
také dodavatelem jednošnekového extruderu 
o průměru 250 mm a výkonu až 3000 kg/hod.

BOCO po celé republice a v současné době mají 
rozpracováno několik dalších kontraktů. Objem 
dodávek dosahuje řádově milionů až jejich 
desítek korun ročně.

„JUTA je česká firma s jediným majoritním českým 
vlastníkem, vyrábějící výhradně v České republice. 
BOCO je rovněž česká firma. Vždy jsme podporovali 
a budeme podporovat české firmy,“ říká Lukáš 
Farský. „Přidanou hodnotu naší spolupráce vidím 
v rychlé zpětné vazbě, flexibilitě, řešeních šitých 
přesně na míru našim požadavkům. BOCO je pro 
nás spolehlivý český partner,“ uzavírá Farský.

Your Partner for High-Performance Plastics ensingerplastics.com

Školení pro pokročilé
seřizovače
v termínu 13. – 14. 6. 2022

Technologie vstřikování plastů
pro netechnology
v termínu 15. – 17. 6. 2022

Školení pro technology
vstřikování plastů
v termínu 6. – 10. 6. 2022
Školení je vhodné pro technology
a seřizovače s dobrými znalostmi.

https://libeos.cz/k/skoleni-pro-technology-
vstrikovani-plastu-5-denni-skoleni/

Školení je vhodné pro seřizovače
se znalostmi.

https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-
serizovace-2-denni-skoleni/

Školení je vhodné pro nevýrobní 
zaměstnance s potřebou pochopení 
problematiky vstřikování plastů 
(manažerské pozice, kvalita, vývoj, 
nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako 
školení pro nové zaměstnance).

https://libeos.cz/k/technologie-vstrikovani-
plastu-pro-netechnology-3-denni-skoleni/

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html
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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

RÖchling  
Industrial
Empowering industry

More 
information 

here:

Follow us 
on:

www.roechling-industrial.com

https://www.ensingerplastics.com
https://libeos.cz/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-technology-vstrikovani-plastu-5-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-technology-vstrikovani-plastu-5-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-serizovace-2-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pokrocile-serizovace-2-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/technologie-vstrikovani-plastu-pro-netechnology-3-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/technologie-vstrikovani-plastu-pro-netechnology-3-denni-skoleni/
https://svetplastu.eu/
https://www.boco.cz
https://www.roechling-industrial.com
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radicigroup.comAdline

RADICIGROUP | HIGH PERFORMANCE POLYMERS

Radilon® Adline 
3D PRINTING FILAMENTS

Změna strategie značky skupiny WITTMANN
S integrací strojů Battenfeld do rozšířeného 
produktového portfolia skupiny WITTMANN byla 
dosud důsledně sledována strategie dvou značek, 
pokud jde o image vůči veřejnosti. WITTMANN, 
pro všechny produkty související se vstřikovacími 
lisy, tzv. periferní stroje a zařízení a WITTMANN 
BATTENFELD pro vstřikovací lisy a vstřikovací 
procesy. Aby se zdůraznil význam vstřikovacího 
stroje pro budoucí rozvoj společnosti, byla 
v komunikaci záměrně a primárně zvolena 
a použita formulace WITTMANN BATTENFELD.

V posledních letech však nabývá na významu 
konkurenční výhoda skupiny, která spočívá 
v možnosti nabízet „kompletní řešení z jedné 
ruky“. Aby byla tato skutečnost zohledněna, měla 
by být výhoda „One-Stop-Shop“ nyní zdůrazněna 
také jednotným názvem značky a jednotným 
barevným provedením.

Skupina WITTMANN se proto rozhodla 
v budoucnu používat logo WITTMANN pro 
všechny reklamní záležitosti a produktové oblasti 
skupiny.

Michael Wittmann, 
generální ředitel skupiny WITTMANN

Skupina WITTMANN se rozhodla změnit 
dosavadní strategii značky a přejít ze 
strategie dvou značek na strategii jedné 
značky s výhodou, že může nabídnout 
„kompletní řešení z jedné ruky“ a také 
o značce komunikovat.

Konverze vnějšího vzhledu byla zahájena 1. 1. 2022 
a měla by být dokončena veletrhem K v říjnu 
2022.

V organizaci společností skupiny WITTMANN 
nedojde k žádným změnám. I po konverzi 
strategie značky zůstávají všechna firemní slova 
nezměněna.

info@wittmann-group.cz 
www.wittmann-group.cz

Jednotné logo pro všechny produktové oblasti 
skupiny WITTMANN

V nádherných prostorách Obecního domu v Praze 
jsme přivítali za účasti Dr. Stefana Engledera, CEO 
ENGEL Austria a regionálního prezidenta pro 
východní Evropu Ing. Petra Stibora své zákazníky 
a obchodní partnery.

Nezapomnělo se ani na spolupracovníky a jejich 
rodinné příslušníky. Pro ty byl uspořádán 
v sobotu 7. 5. 2022 „Family Day“. Počasí přálo jak 
prohlídce Prahy, tak návštěvě pražské ZOO. Také 
oni měli možnost si prohlédnout tento skvost 
secesní architektury.

Všem přejeme do dalších let hodně zdraví 
a pracovních úspěchů!

ENGEL CZ team

ENGEL CZ s.r.o. si připomněla
30. výročí svého vzniku.

https://www.radicigroup.com/en/products/applications/additive-manufacturing/overview
mailto:info%40wittmann-group.cz?subject=info
http://www.wittmann-group.cz
http://www.wittmann-group.cz
https://www.engelglobal.com/
https://www.rosler.com
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VÝHODY TiM  
OD FIRMY STRACK

 Výhradní zastoupení
pro Českou republiku

a Slovenskou republiku
www.strack.cz

VMM s.r.o.
Tel.: +420 59 661 86 72

www.strack.cz

î		Dokumentace	všech	údajů	o	nástroji	přímo	
na	nástroji/stroji/síti.

î		Záznam	cyklů,	provozních	hodin	 
nebo	údajů	ze	senzorů.

î		Integrovaný	plánovač	údržby	 
pro	optimalizaci	údržby.

î		Snížení	nákladů	na	údržbu	a	opravy	včetně	
nastavení	limitů	předběžného	varování	 
včetně	dokumentace	o	údržbě.

î		Software	pro	vizualizaci	přímo	na	TiMlogu.

î		Pohledy	pro	různé	uživatele,	které	lze	 
přizpůsobit	a	vybavit	oprávněními.

î		Uživatel	si	zachovává	suverenitu	dat	–	 
NEcloudové	řešení.

î		Volné	rozhraní	API	(Application	Programming	
Interface)	–	rozhraní	pro	připojení	 
nadřazených	systémů.

î  TiMlog	V1	je	nezávislý	na	místě	(předpokladem	
je	integrace	do	příslušné	podnikové	sítě).

î  TiMlog	V2	je	vhodný	pro	monitorování	 
a	dokumentaci	několika	nástrojů	na	jednom	
nebo	více	strojích.

î		Synchronizace	TiMlog	V2	přináší	vysoké	
zabezpečení	dat.

î  TiMtags	jsou	nezávislá	na	stroji	a	mohou	být	
spojeny	s	každým	TiMlog	V2.

NORMÁLIE STRACK
pro vstřikovací a střižné nástroje

VODICÍ A BEZÚDRŽBOVÉ VODICÍ ELEMENTY

VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYHAZOVACÍ A STŘIŽNÉ ELEMENTY

NEPŘÍMÉ ODFORMOVACÍ ELEMENTY

KLÍNOVÉ JEDNOTKY,  
ŠÍBRY

PRUŽINY

PŘÍMÉ ODFORMOVACÍ ELEMENTY

HORKÉ KANÁLY A TEMPEROVÁNÍ

NÁŘADÍ A POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. máje 103, 703 00 Ostrava
Česká Republika 

telefon: +420 596 618 672
 
 

+  

Horecka@vmm.cze-mail: R. 

www.vmm.cz

z

Ing. Radim HOREČKA

5STRACK NORMA GmbH & Co. KG · Königsberger Str. 11 · D-58511 Lüdenscheid · Tel +49 2351 8701-0 · www.strack.de
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TiMlog V1 na nástroj.

TiMlog V2 na stroj.

TiMtag na nástroj.
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Úspora nákladù 
pou�itím �roubù do plastu 

Automotive Fasteners 
Excellence Center Turnov
Objednejte si svùj Fastener semináø

Kontakty:
Roman Stehlik
Key Account Manager
roman.stehlik@sfs.com
+420 778 018 707

Adam Fiøt          
Product Manager
adam.firt@sfs.com       
+420 720 053 586

SFS Group CZ s.r.o. jako dceøiná firma �výcarské SFS AG vstupuje na èeský trh 
vybudováním centra zamìøeného na spojovací prvky pro automobilový prùmysl.  
Turnovský závod se etabluje jako all-in-one centrum pro vývoj, design a výrobu závitových dílù 
vèetnì poradenského servisu se zamìøením na vysoký benefit montá�ních center.
Pro svìtové výrobce øídících jednotek (ECU) dodáváme kompletní øe�ení spojù kotvených 

®
pøímo v plastových materiálech pomocí závitù REMFORM II  v licenci firmy CONTI/Reminc.

Nejvìt�ím pøínosem tohoto øe�ení je úspora nákladù. 
Vynecháním závitových vlo�ek, a� u� obstøikovaných 
nebo zalisovaných, dochází ke
- zjednodu�ení výroby
- zkrácení vstøikovacího cyklu 
- redukci hmotnosti 
- sní�ení poètu dílù a tím následné úspoøe a vy��í cenové konkurenceschopnosti
plastových komponentù øídících jednotek.

®
�rouby REMFORM II  svým unikátním profilem závitu pøiná�í mo�nost kotvení pøímo v pøedem pøipravených 
otvorech bez sní�ení kvality spoje. Tradièní øe�ení pomocí závitové vlo�ky a metrického �roubu bylo pøekonáno 

®
pøímým závitovým spojem �roubem REMFORM II . Toto øe�ení lze aplikovat v nejrùznìj�ích typech 
plastových materiálù vèetnì plnìných, nebo kombinovaných.
Pro nároèné aplikace s po�adavky na tìsnost spoje (IP 65) SFS pøiná�í na trh rodinu pøímo naná�ených 

®
tìsnìní Spedseal  s aplikací pod hlavu �roubu.
SFS GROUP CZ Turnov nabízí svým zákazníkùm spolupráci pøi vývoji nejen spojovacích prvkù, 
ale i jejich funkènosti, následné montá�i a konstrukci vhodných otvorù 

®pro �rouby REMFORM II  v plastových dílech.

®REMFORM

78

https://www.vmm.cz
https://www.sfs.com/
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PRIMA BILAVČÍK slaví 30. narozeniny
Společnost PRIMA BILAVČÍK v letošním roce slaví 30. výročí svého založení.
Tuto událost také připomněl Den otevřených dveří, který se ve firemních prostorách 
v Uherském Brodě konal 12. dubna 2022.

Den otevřených dveří byl zahájen přivítáním hostů 
v prostorách školicího centra PRIMA AKADEMIE, 
kde také proběhla dopolední část programu, jenž 
zahrnoval představení novinek v oblasti měřicí 
techniky a vyhodnocovacího softwaru. Z horkých 
novinek ve firemním portfóliu můžeme zmínit 
sortiment komunálních měřidel italského výrobce 
DASQUA nebo optický přístroj SYLVAC určený 
pro přesné bezdotykové měření válcovitých dílů. 
Představeny byly rovněž metrologické služby, 
které nabízí pořádající společnost, stejně jako 
připravované odborné kurzy PRIMA AKADEMIE.

Co vás během této doby nejvíce překvapilo?

P. Bílavčík: Překvapilo mě totéž, co asi většinu 
podnikatelů. V roce 2008 to byla finanční krize, na 
jakou do té doby náš trh nebyl zvyklý. Tak velká 
krize byla studenou sprchou pro všechny. Potom 
v roce 2020 covid a v roce 2022 válka na Ukrajině. 
To jsou tři nemalé šoky, s kterými jsme se museli 
nebo musíme vypořádat.
Čeho si ve firmě nejvíce vážíte a na jaký svůj 
úspěch jste nejvíce hrdý?

P. Bílavčík: Jsem hrdý na své lidi, stálice ve firmě, 
kteří jsou zde se mnou od počátku. Jsem hrdý na 
to, že se firmě daří. Vážím si ocenění v soutěži 
Podnikatel Zlínského kraje, kam mě mimochodem 
přihlásili moji zaměstnanci. Vážím si toho, že jsem 
se dostal také do finále soutěže Podnikatel roku.

Jaká je vaše vize pro budoucnost, řekněme 
na dalších 30 let?

P. Bílavčík: Moje vize hodně zchladil covid 
a zejména válka. Doba je velmi složitá a nikdo 
neví, co se stane, ale máme své sny, které chceme 
dotáhnout do cíle a uskutečnit je. V posledních 
dvou letech nás samy kontaktovaly věhlasné 
firmy z oboru, které měly zájem o to, abychom 
je zastupovali, a to je pro naši společnost velká 
pocta. Máme tedy zkušené obchodní oddělení, 
poskytujeme služby v oblasti kalibrace a měření, 
a tak snad zbývá už jen nějaký měřicí přístroj 
také vyrobit… A v neposlední řadě už mám také 
následovníka – svého syna –, který se již ve firmě 
začíná etablovat. Mít firmu komu předat, to je pro 
mne příslibem jasné budoucnosti.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se vše 
podaří.

A protože zájem zákazníků o účast na Dni 
otevřených dveří byl opravdu velký, další 
podobně zaměřené akce budou následovat.

O společnosti PRIMA BILAVČÍK

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., je nezávislý dodavatel 
délkové měřicí techniky v České republice. Nabízí 
veškerá měřidla geometrických veličin od ručních 

Odpolední program zahrnoval exkurzi 
v kalibračních a měřicích laboratořích, kde se 
zákazníci mohli seznámit s měřicí technikou 
naživo a pohovořit s přítomnými odborníky 
o měřicích technologiích i konkrétních 
možnostech jejich využití ve vlastní praxi. Velký 
zájem byl například o informace o měřicích 
ramenech a laserových trackerech FARO či o již 
zmíněném optickém skeneru SYLVAC. Bohatá 
diskuse s ukázkou měření a o možnostech jeho 
vyhodnocení se rozvinula u také u počítačového 
tomografu WERTH.

dílenských měřidel až po nejsofistikovanější 
automatizovaná měřicí zařízení. V rámci 
výhradního zastoupení pro Českou republiku 
dodává multisenzorové souřadnicové stroje 
WERTH Messtechnik (Německo), mobilní 
souřadnicové stroje a 3D skenery FARO (USA) 
nebo konturografy a kruhoměry ACCRETECH 
(Japonsko), jakož i měřicí techniku od desítek 
dalších renomovaných výrobců.

Součástí firmy je akreditovaná kalibrační laboratoř 
č. 2318, která provádí akreditované kalibrace 
v oborech délka, úhel, teplota, vlhkost, tlak, 
hmotnost, moment síly, elektrické veličiny, síla, 
stejně jako kalibrace počítačových tomografů 
a souřadnicových měřicích strojů. V akreditované 
zkušební laboratoři č. 1731 provádí zakázková 
měření na strojích, které zaručují nízkou 
nepřesnost měření a jejichž přesnost je navázána 
na národní etalony.

Den byl zakončen společnou večeří 
s doprovodným programem v hotelu Monde. 
V jeho rámci se hosté mohli od Marty Kondrové, 
vedoucí etnografického oddělení Slováckého 
muzea, dozvědět, jak je to s tradicí pálení slivovice 
na Slovácku, nebo si vyzkoušet své znalosti ve 
vědomostní soutěži na způsob Hospodského 
kvízu. A samozřejmě zůstalo dost času i na 
společné debaty nejen o metrologii

Večerní setkání bylo také příležitostí ke krátkému 
rozhovoru s panem Petrem Bílavčíkem, ředitelem 
a zakladatelem společnosti PRIMA BILAVČÍK, 
s.r.o., jemuž jsme položili několik otázek.

Pane Bílavčíku, jakou jste měl vizi, když jste 
firmu v roce 1992 zakládal? Nakolik se vaše 
tehdejší vize shoduje se současností?

P. Bílavčík: Dalo by se říci, že moje vize se naplnily 
více, než jsem čekal, ale hrubé rysy byly jasné už od 
počátku – to znamená nabízet nejen prodej měřicí 
techniky, ale ruku v ruce s tím i servis a kalibrace. 
Zpočátku jsme také řešili, jak vůbec poskládat náš 
sortiment, ale cílem bylo, aby zákazník v našem 
portfóliu našel většinu prostředků, které potřebuje 
pro svá měření a zajištění kvality výroby.

PRIMA AKADEMIE poskytuje služby školicího 
střediska a pořádá metrologické semináře, kurzy 
či workshopy.

K zákazníkům patří největší tuzemské společnosti 
jako ŠKODA AUTO, BOSCH DIESEL, Continental 
Barum, Siemens nebo Česká zbrojovka.

 
Autor: Ing. Pavel Marek,
e-mail: notes@seznam.cz,
mobil: +420 737 523 674
Metrologie.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 
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kde také proběhla dopolední část programu, jenž zahrnoval představení novinek v oblasti měřicí 
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Temperační zařízení pro
kondiciování forem

Inova�vní design  
• Elektronika je oddělena od 
   hydraulických komponentů pro
   maximální přesnost řízení   

• Odnímatelné boční panely pro 
   snadnou údržbu

• Integrovaná čelní rukojeť pro 
   excelentní pohyblivost

Ergonomické řízení
• Nový TFT 4.3” nakloněný displej pro  
   op�mální viditelnost za všech podmínek

• Kapacitní dotykový ovladač pro 
   okamžitý přístup k hlavním funkcím   

• Navrženo pro komunikaci se stroji 
   různých výrobců skrze port OPC-UA

Absolutní univerzálnost
• Hlubokotažená nádrž provedena z oceli 
   AISI 304 s ochranou pro� agresivním 
   kapalinám

• Deskový výměník navržen pro 
   maximální rychlost chlazení

• Volitelný průtokoměr pro absolutní 
   přesnost kontroly parametrů

Nová generace temperačních
zařízení pro průmysl 4.0 

Piovan Czech Republic: obchod@piovan.com

Piovan Central Europe: office@piovan.at

aquatech.piovan.com

Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány formou elektronického sborníku.
Jednací jazyk: čeština, angličtina.

Simultánní překlad zajištěn

 www.cps.utb.cz

29. července 2022: 7.990,- Kč bez DPH 

Můžete se těšit na:
• přednášky expertů, kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti “bio-plastů”
• případové studie, které mění úhel pohledu na použití plastů
• příspěvky přednášejících z různých oborů a s různými názory na plasty
• účast zástupců prestižní Evropské platformy ECP4 pro zpracování kompozitů, plastů a polymerů
• prezentace formou posterů
• moderní prostory navržené světově uznávanou architektkou profesorkou Evou Jiřičnou 
• folklórní společenský večer plný tradičních valašských specialit
   

  Bližší informace na: 

26. srpna 2022: 8.990,- Kč  bez DPH

Vás srdečně zvou na další ročník 
mezinárodní odborné konference

Místo konání: Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670, Zlín

21-22/9
 

Univerzitní institut 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Plastikářský klastr z.s.

Účastnické poplatky při registraci do: 

Kapacita sálu je omezena

Cílem konference je ukázat světu a okolí, že sektor výroby a zpracování plastů 
není jen zavrženíhodným oborem, jak prezentují mnohá masmédia, ale naopak, 
že dlouhodobě přispívá k ochraně prostředí, ve kterém žijeme. A samozřejmě také 
napovědět výrobcům, jakou správnou argumentaci volit při prosazování výrobků 
na konečných trzích. 

22-23/427-28/4

PLASTKO
2022

https://aquatech.piovan.com/
http://www.cps.utb.cz
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-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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Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál konf. FORMY - PLASTY Brno - 
30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál PLASTEX - MSV Brno, _speciál konf. PLASTKO Zlín
- 10. 10.–31. 10.–21. 11.–12. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

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/
https://www.biesterfeld.com/

