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spolu s tištěným odborným titulem  

jsou mediálními partnery  
veletrhu MSV Brno 2015 

Využijte přímé cesty k anoncování vaší 
účasti na veletrhu a možnost  

bezplatné propagace formou článku. 
O prázdninách TECHnews nevychází, 
8. 9. 2015 vyjde MSV 2015 speciál. 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 11, 
květen 2015 je zde k prohlížení v Issuu, 

nebo ke stažení ve formátu PDF.  
You may also download The World of 

Plastic No. 11 (May 2015 issue) in PDF, 
eventually browse through it on Issuu. 

Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat na Výstavišti Brno ve dnech 
14. až 18. září 2015, tedy čtrnáct dní po skončení letních prázdnin. Současně s ním 
proběhnou oborové výstavy Transport a logistika a Envitech.  

Stejně jako loni se můžete prezentovat v tištěném médiu Svět plastů, které vychá-
zí už tradičně u příležitosti veletrhu MSV 2015. Samozřejmě budete moci navštívit 
stánek Světa plastů v pavilonu G1, stánek číslo 93. Své speciální vydání bude mít 
i TECHnews, které bude distribuováno přímo do vašich e-mailových schránek dne  
8. září 2015. V obou médiích, která jsou navíc mediálními partnery Mezinárodní-
ho strojírenského veletrhu, můžete prezentovat vystavované novinky, technologie 
a vaše řešení, které budou na veletrhu k vidění. Díky tomu můžete cíleně oslovit své 
potenciální zákazníky ještě před tím, než se otevřou brány samotného strojírenské-
ho veletrhu. Využijte tedy možnosti dát o sobě vědět prostřednictvím našich médií 
včas a na správném místě!     Petr Mach, vydavatel 

MSV Brno začíná po prázdninách 
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový  
veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí přes 1500 vystavovate-
lů a 80 000 návštěvníků.  

http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_11_jaro_2015?e=5881080/12771738
http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_11_jaro_2015?e=5881080/12771738
http://www.svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_11_KVETEN_2015_WEB.pdf
http://www.svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_11_KVETEN_2015_WEB.pdf
http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_11_jaro_2015?e=5881080/12771738
http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_11_jaro_2015?e=5881080/12771738
http://www.svetplastu.eu/
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Krátce 
Nové výkonové relé  
Společnost Panasonic uvádí na trh vyso-
konapěťové relé pro solární měniče, na-
bíjecí stanice, výtahové systémy a další 
aplikace až do proudové zatížitelnosti  
35 A a s pracovním napětím až 277 V~. 
Dalším důležitým parametrem tohoto re-
lé je paralelní uspořádání kontaktů. V te-
chnologii relé jsou vhodně skloubeny 
potřeby různých oborů. Dva spínací kon-
takty pro výkonové spínání až do proudu 
35 A / 277 V~ byly úspěšně integrovány 
v extrémně malém provedení. Navíc lze 
použitím zpětnovazebního (pomocného) 
kontaktu detekovat případné svaření 
(zatavení) hlavních kontaktů.  

K dosažení dostatečné přítlačné síly je 
zapotřebí příkon jen 170 mW. Nízká spo-
třeba nabízí úsporu energie hlavně pro 
monostabilní systémy. Kromě toho je 
zaručena minimálně třímilimetrová vzdá-
lenost mezi kontakty, což je pro mnoho 
aplikací požadováno jako spolehlivá 
izolační vzdálenost. Vzdálenost kontaktů 
spolu s velkou rozpínací rychlostí před-
určuje relé pro bezpečné spínání  stejno-
směrné zátěže až 220 V / 10 A. Paralelní 
uspořádání cívek a zátěžových kontaktů 
zesiluje odolnost celé spínané cesty. 
Zároveň tak lze bez problému vyhovět 
i vyšším nárokům na bezpečnou izolační 
vzdálenost. Relé HE-S lze využít pro 
spínání mnoha aplikací a to vždy při 
zachování optimálního poměru ceny 
a výkonu. Více informací lze nalézt zde: 
www.panasonic-electric-works.cz 

Sympozium Engel přineslo  
ocenění zajímavým výrobkům  

Každým rokem společnost Engel uděluje ocenění Engel HL Award 
zajímavým výrobkům, které jsou vyráběny pomocí bezsloupkové 
technologie lisování společnosti Engel. Letošní ocenění byla předá-
na 16. června 2015 na sympóziu Engel v Linci. 

Bezsloupková technologie společnosti 
Engel slaví letos 25 let a přináší možnosti 
pro růst ekonomické efektivity, flexibility 
a nových procesních konceptů. Engel le-
tos poosmé poctil vynikající bezsloup-
kové aplikace. Poprvé byly ceny uděleny 
ve třech kategoriích. Letošní ocenění HL 
Awards 2015 získaly firmy Hengst Auto-
motive, Gardena a Schneegans. Ve všech 
případech jde o technologie výroby složi-
tých lisovaných dílů.  

V případě Hengst Automotive jde 
o prostorově velmi efektivně vyřešený 
držák olejového filtru vyrobený z poly-
amidu, vyztuženého skelnými vlákny, 
které se používají u vznětových čtyřválců 
Audi a Volkswagen. Tyto výlisky se vyrá-
bějí na vstřikovacích strojích Engel Victo-
ry 450 s uzavírací silou 4500 kN. 

U Gardeny jde o výrobu cca 20 milionů 
rychlospojek na hadice ročně, vyrábě-
ných ze dvou barevně odlišných plastů 
na vstřikovacích strojích Engel Victory 
740H / 310W / 400 WP combi.  

U Schneegans jde o zcela automatizo-
vanou výrobu vodicího elementu pro 
drátěnou měrku oleje s uchopitelným 
okem, jež se kompletují jako díl k vestav-
bě do motoru. Celek je vyráběn na vstři-
kovacích lisech Engel Victory 400 tech.  

Dále tu byly představeny zajímavé apli-
kace, a tak v kategorii „Inovační proces 
integrace“ se octila v hledáčku společ-
nost Valeo Autoklimatizace z Rakovníka, 
zhotovující na lisech Engel ventilační 
klapky pro osobní automobily. 

http://www.panasonic-electric-works.cz
http://www.kubousek.cz/
http://www.resinex.cz/
http://www.resinex.cz/
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Rychloupínací 
výměnný systém  

Tento rotační ventil uzavíracího 
výměnného systému série QCX od 
společnosti Gimatic řeší všechny pro-
blémy s kulovými ventily. Pokud je sys-
tém natlakovaný, je nutné použít větší 
sílu, než když je bez tlaku. Vzduchový 
ventil automaticky uzavře vzduch ještě 
před odpojením od robota.  
První lahev z rostlinných materiálů  
Coca-Cola Company představila začát-
kem června první PET plastovou láhev na 
světě, vyrobenou výhradně z rostlinných 

materiálů. Tato la-
hev byla předvede-
na na světové vý-
stavě Expo, konané 
v Miláně. Revoluční 
technologie vedla 
k vytvoření plně re-
cyklovatelné plas-
tové lahve, vyrobe-
né jen z obnovitel-
ných rostlinných 
materiálů, při jejíž 
výrobě nejsou po-
užívány žádné v 
přírodě neodboura-
telné prvky. 

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

Konference FORMY 2015 

Firma Svoboda uspořádala spolu s odborných garantem Lubomírem 
Zemanem již šestý ročník konference zaměřené na formy na plasty 
a vstřikování s názvem FORMY 2015. 

Nejnovějším přírůstkem 
do velmi širokého port-
folia elektrických poho-
nů a robotů firmy IAI je 
Scara robot IXP, který 
poskytuje hned několik 
výhod. U 3osých či 
4osých Scara robotů IXP 
založených na použití 
krokového motoru si lze 
vybrat mezi délkou ra-
mene 350 a 450 milime-
trů. Roboty mohou být 
doplněny o uchopovač 
i další elektrickou osu. 
Všechny modely jsou 
vybaveny bezbateriovým 
absolutním enkodérem, 
snižujícím riziko výpadku 
výroby a minimalizujícím 
nároky na údržbu. 

Jak už je u IAI standar-
dem, roboty se ovládají 
pomocí binárních pulzů 
(ve variantě PNP i NPN) 
či komunikačních sběr-
nic CC-link, DeviceNet, 
Profibus-DP a EtherNet/IP.  

Řídicí jednotka s kapacitou pro 255 
programů pak umožní polohování až do 
30 000 pozic. 

Nový Scara robot IXP je prostorově 
nenáročný a díky zmenšené konstrukci 
bylo navíc dosaženo snížení jeho hmot-
nosti až o 30 % v porovnání s běžnými 
Scara roboty z portfolia firmy IAI. Výho-
dou menší hmotnosti je snadnější mani-
pulace s robotem při montáži. 

Scara roboty IXP nabízejí cenově velmi 
rozumné řešení bez kompromisů pro 
mnohé aplikace využívající roboty. Zá-
kazníci přitom jistě také ocení i finanční 
úsporu při nákupu tohoto robota, která 
může dosahovat až 50 % oproti jiným na 
trhu standardně dostupným Scara robo-
tům. 

Více informací o robotech a pohonech 
IAI se dozvíte na webu výhradního distri-
butora www.rem-technik.cz. 

Menší a lehčí Scara roboty IXP 

Japonský výrobce elektrických pohonů a robotů společnost IAI se za 
dobu své existence stala synonymem pro inovativní a kvalitní řešení 
v oblasti průmyslové automatizace. Letos představila efektivní řeše-
ní pro aplikace využívající elektrické roboty například pro skládání 
produktů, paletizaci, dávkování a další úlohy. 

http://www.svetplastu.eu/
mailto:mach@machagency.cz
http://www.svetplastu.eu
http://www.milacron.com/
http://www.rem-technik.cz

