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Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 98, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce. 
Těším se na Vás

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

mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2016
&

5. mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

www.bvv.cz/plastex

3.–7. 10. 2016

IMT 2016MSV 2016

MSV 2016

Stále se můžete přihlásit!

Brno – Výstaviště

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš 
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální 
roznos od BVV, náklad pro veletrh Plastex-MSV 1400 výtisků, cena 19 000,– Kč.

www.engelglobal.comwww.engelglobal.comwww.engelglobal.com

Nová generace
nabírá formu.

Navštivte 

nás na 

K 2016

hala 15 

stánek C58

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 14 – září 2016

Aktuální vydání 

Světa plastů 

číslo 14, září 2016  

k prohlížení, 

nebo ke stažení 

ve formátu  

pdf zde.

You may also 

download 

The World of  

Plastics No. 14 in 

PDF HERE,  

eventually browse 

through it here.

Safic-Alcan Česko, s.r.o., 
člen mezinárodní skupiny 
Safic-Alcan, připravil při 
příležitosti MSV2016 již 
tradiční akci Zastavte se na 
snídani!, konanou v lobby 
baru hotelu Holiday Inn 
při vstupu na výstaviště.  
Obchodní partneři a příznivci  
jsou srdečně zváni.

Tým Safic-Alcan Česko.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Eurotec_ilan_346x246mm_2016_son.pdf   1   27/01/16   16:24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Eurotec_ilan_346x246mm_2016_son.pdf   1   27/01/16   16:24

http://svetplastu.eu/
https://www.engelglobal.com/cs/cz.html
https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/55942002/svet-plastu-no-14-2016-msv-brno
https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/55942002/svet-plastu-no-14-2016-msv-brno
https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/55942002/svet-plastu-no-14-2016-msv-brno
https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/55942002/svet-plastu-no-14-2016-msv-brno
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_14_MSV_2016_WEB.pdf
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_14_MSV_2016_WEB.pdf
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_14_MSV_2016_WEB.pdf
https://www.yumpu.com/cs/document/fullscreen/55942002/svet-plastu-no-14-2016-msv-brno


TECH news - 2 - 27. 9. 2016

Přední dodavatel uchopovacích hlav a dílů Gimatic, 
by Vám rád představil novinky v oblasti rychlé 
výměny chapadel v nejen plastikářském průmyslu.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na
MSV 2016 v BRNĚ

stánek č. 56, pavilon G1

Elektrické zařízení pro rychlou výměnu uchopo-
vacích hlav EQC75 je dostupné pro použití, kte-
ré vyžaduje automatickou výměnu chapadla. Ten-
to systém se skládá z aktivního členu (EQC75-A) 
a desky pasivního mechanického zařízení (EQC75-B).Ak-
tivní část je připojena k robotu. Zatímco jedna nebo více 
přírub je připojena k výměnným upínacím prvkům.
Elektrický rychlovýměnný systém je vybaven 8 kolíko-
vým konektorem M12 obsahující napájecí, zdroj 24VDC 
pro příkaz uzamknutí/odemknutí a pro připojení digitál-
ních vstupů, které identifikují spojený a rozpojený stav 
systému.

Nový typ rychlovýměnného sytému QCY-90A v již tak 
široké řadě rychlovýměnných systému QC ,  umožnuje vy-
pnout tlakový vzduch nebo vakuum, při výměně uchopo-
vací hlavy pouze jednou páčkou. Tento typ má výhodu 
oproti QCX že má menší zástavbu a tudíž je jej možné 
použít i tam kde je problém s místem ve formě. Rychlo-
výměnný systém QC usnadňuje výměnu chapadel, zkra-
cuje čas výměny chapadel, zabraňuje chybnému zapo-
jení hadiček a elektrického konektoru, je možné dodat 
i s uzamykáním LOQC ,  která zabezpečuje nechtěnému 
rozpojení rychlovýměnného systému, je možné také do-
dat se snímáním polohy.
V sortimentu Gimatic je široká škála produktů umožňující 
sestavení chapadel zákazníkem, popřípadě je možné na-
vrhnout a sestavit chapadlo po předání potřebných pod-
kladů jako např. 3D data dílů, formy.

Všechny výše uvedené novinky Vám představíme na MSV 2016 v Brně v pavilonu G1, stánku 56.
Zde bude možnost si celý sortiment Gimatic vyzkoušet, prohlédnout nebo si sjednat osobní návštěvu
s našimi obchodními zástupci, kteří jsou k dispozici pro celou Českou a Slovenskou Republiku

Gimatic Czech Republic s.r.o. - Pod Hájem 290 - 250 73 - Přezletice - +420 608 954 500 - gimatic@gimatic.cz - www.gimatic.cz

5. mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

www.bvv.cz/plastex

3.–7. 10. 2016

IMT 2016MSV 2016

MSV 2016

Stále se můžete přihlásit!

Brno – Výstaviště

http://www.gimatic.cz
http://www.gimatic.cz


TECH news - 3 - 27. 9. 2016

Potrubí nebo detektory? Vybere si každý.

Praha, Česká republika, 31. srpna 2016 
Společnost Jelínek-Trading, jeden z největších 
českých zpracovatelů plastových odpadů a vý-
robce PP regranulátů a kompaundů, představí 
zájemcům na blížícím se MSV v Brně mnoho 
atraktivních exponátů.
K vidění a k praktickému vyzkoušení budou 
na stánku Jelínek-Trading zcela nové sestavy 
potrubí, která se hodí jak do prašných průmy-
slových závodů, tak vysoce sterilizovaných far-
maceutických laboratoří.
„Svým zákazníkům nabízíme potrubní systé-
mu značky Jacob, která je v tomto oboru jed-
ničkou v Evropě. Zajímavé určitě bude, že na 
naše pozvání přijedou přímo do Brna ve dnech 
5. až 7. října tři lidé přímo ze společnosti 
Jacob. Návštěvníci našeho stánku tak získají 

informace přímo ze zdroje,“ informuje výkonný 
ředitel Jelínek-Trading Otto Jelínek.

Výrobky pro pivovary i tabákový průmysl
Vedle potrubních systémů si zástupci společ-
nosti Jelínek-Trading pro zájemce připravili 
další novinky. K nim patří např. tunelový de-
tektor kovů s dopravníkem vhodný pro vý-
robce různých typů potravin, rotační podavač 
VDL, který se uplatní především v oblasti krmiv 
a krmných směsí, papíru či recyklace plastů, 
nebo magnetické separátory, jejichž obliba 
roste třeba v pivovarnictví.
„Uplatnění naších výrobků a rozptyl našich zá-
kazníků se rok od roku zvyšuje. Například naše 
rotační podavače dodáváme výrobcům cereálií 

nebo cementu, dřevařským závodům či tabáko-
vému průmyslu,“ dodává Otto Jelínek.

Jelínek-Trading se představí i na veletrhu 
Plastex, který probíhá ve stejných dnech a na 
stejném místě jako MSV. K vidění budou 
například desítky vzorků regranulátů.

Kde najdete stánek Jelínek-Trading?

Zcela nový koncept stánku má číslo 64 a je 
umístěn v hale G 1, kde bude pro návštěv-
níky připravena celodenní expozice výrobků 
a zařízení společnosti Jelínek-Trading 
včetně katalogů, letáků a pohoštění.

Nové sestavy potrubí, rotační podavač, magnetické separátory nebo tunelový detektor kovů 
s dopravníkem – na to vše se mohou těšit návštěvníci stánku Jelínek-Trading na MSV.

NOVĚ u Meusburgera – Automatická bezpečnostní 
spojka pro přípojky chlazení

Inovativní řešení v oblasti chladících systémů 
slibuje ještě větší bezpečnost na pracovišti.

K opaření dochází při teplotě vody od 55°C, pro-
to může mít nechtěné rozpojení temperovacích 
okruhů fatální následky. Nová automatická bez-
pečnostní spojka může těmto haváriím zabrá-
nit. Ve srovnání s jinými konvenčními systémy, 
u kterých je uzamčení závislé na uživateli, zde 
dochází automaticky k uzamčení při spojení. 
Vizuální označení oznamuje uživateli stav 

uzamčení, což poskytuje bezpečné pracovní pro-
středí. Rozpojení je snadné a provádí se jednodu-
še a intuitivně jednou rukou. Díky jedinečnému 
těsnění je bezpečnostní spojka rovněž vhodná 
pro použití při vysokých teplotách. Při nepřetrži-
tém provozu s olejem do max. 200°C, s vodou až 
do 160°C. Nová bezpečnostní spojka je jak s ha-
dicí, tak i se závitem v rovném, 45° a 90° prove-
dení u Meusburgera k dodání skladem.

Automatická bezpečnostní spojka pro přípojky chlazení

ZVEME VÁS NA MSV
Přijďte se seznámit s budoucností robotiky. 

Hello Industry 4.0
We go digital

MSV 2016
hala G1, stánek 17

Přijďte nás navštívit 
19.–26. října 2016
pavilon 6, expozice A75
Düsseldorf, Německo

Naše high-tech materiály umožňují 
nejvyšší možný komfort při sezení.
Jaký spolucestující bude sedět na sedadle 
vedle Vás, však ovlivnit nemůžeme.

covestro.com   

COV00080922_DEL_Anzeige_193x40mm_CZ.indd   1 09.08.16   11:59

http://www.meusburger.com/cz.html
http://www.kuka-robotics.com/czech_republic/cs/
http://www.covestro.com/
http://www.jelinek-trading.cz/
http://www.panas.cz/Plasty#anchorage
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Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií  
Smart & Connected

Vyzkoušejte nový generátor  
ULTRAPLAST AMG

Navštivte nás na veletrhu  

MSV 2016 v hale G1, stánek č. 30

Svařeno ultrazvukovou svařovací technologií  
Smart & Connected

Vyzkoušejte nový generátor  
ULTRAPLAST AMG

Navštivte nás na veletrhu  

MSV 2016 v hale G1, stánek č. 30

Inteligentní a snadno propojitelný generátor ultrazvuku: 
Připraven pro Industrie 4.0

Nový generátor ultrazvuku ULTRAPLAST AMG 
vyráběný společností Herrmann Ultraschall 
 

je konstrukční řada vyvinutá speciálně pro oblast 
automatizace. Je zaměřena především na výrob-
ce jednoúčelových strojů, kteří se specializují na 
konstruování ultrazvukových svařovacích zařízení 
s více hlavami. Z nového vývoje plynou výhody 
pro dodavatele do automobilového průmyslu, ale 
také pro obory, jakými jsou lékařství, elektronika 
a obalová technika. Generátor AMG splňuje dů-
ležité podmínky pro digitální síť Industrie 4.0 – 
poskytuje vhodné rozhraní pro bezpečnou ko-
munikaci, je propojitelný s inteligentní senzorikou 
a přístroje lze vyměnit bez ztráty dat.
Díky začlenění do složitých řídicích a regulačních 
procesů již generátor AMG není obyčejným zdro-
jem ultrazvuku, ale je centrálním, inteligentním 
článkem sítě ultrazvukového svařovacího stroje. 
Generátor pomocí řídicích algoritmů přizpůso-

buje své parametry svařování změnám okolních 
podmínek a samostatně tak ovlivňuje svařovací 
proces, aby dosahoval konzistentní kvality pro-
duktů. Je možné rozpoznat kritické provozní sta-
vy a individuálně je řešit. Informace jsou hlášeny 
nadřazenému řízení stroje a používají se k vytřídě-
ní vadných dílů. Tak se zvyšuje bezpečnost výroby.
Generátor ULTRAPLAST AMG nabízí na základ-
ní platformě produktu další modulární verze 
hardwaru s frekvencí ultrazvuku 35, 30 a 20 kHz 
s výkonnostním spektrem 700 až 2000 wattů. Ge-
nerátor je vhodný do běžných rozvodných skříní 
hlubokých 300 mm. Prostřednictvím nových pro-
gramovacích modulů může zákazník samostatně 
a rychle využívat generátor ultrazvuku v plném 
rozsahu. Jinými slovy, je možné optimální řízení 
a kontrolování svařovacího procesu. To snižuje 
dobu sestavení a uvedení do provozu.

Chytrá rozhraní
Pro snadnou komunikaci mezi generátorem a ří-
zením stroje bylo do přístroje zabudováno ko-
munikační ethernetové rozhraní (HCI – Herrmann 
Communication Interface). To umožňuje rychlou 
a bezporuchovou výměnu dat a signálu s jednot-
kou SPS libovolného výrobce, tedy bezproblé-
movou výměnu nejdůležitějších dat svařovacího 
procesu a stavových informací. Tak lze provádět 
také rozšířená nastavení a ovládací příkazy. Jsou-
-li navíc požadovány další data procesu a měřené 
hodnoty, je možné generátor ULTRAPLAST AMG 
volitelně vybavit rozhraním pro průmyslové sběr-
nice v reálném čase. Podporováno je sedm nej-
běžnějších formátů průmyslových sběrnic, počí-
naje sběrnicemi Profibus, Profinet až po sběrnice 
DeviceNet a EtherNet/IP.

Diagnostika a optimalizace procesů
Jako další nástroj má uživatel k dispozici software 
pro diagnostiku a ovládání AMGsim, díky němuž 
máte prostřednictvím sítě ethernet při běžící výro-
bě přístup k veškerým datům procesu. Optimali-
zaci procesu umožňuje a usnadňuje grafické zob-
razení nejdůležitějších parametrů svařování, díky 
nimž je svařovací proces snadno srozumitelný.

Součástí Industrie 4.0 je také udržitelnost

Ultrazvukové svařování je často označováno 
jako ekologická technologie svařování, neboť 
se energie svařování přenáší v rámci několika 
milisekund cíleně na spojovací plochu a bez-
prostřední okolí není zbytečně zahříváno. Ul-
trazvuk je generován se stupněm účinnosti 
vyšším než 88 %, nepodléhá žádnému opotře-
bení a nevyžaduje žádnou údržbu. Již minimální 
množství energie stačí k tomu, aby bylo mož-
né vytvořit vysoce pevné spoje stejné kvality. 
Plně digitální generátor ultrazvuku je srdcem 
každého ultrazvukového svařovacího systému. 
Ke svařování termoplastické umělé hmoty je 
nutné vytvořit elektrické kmity s vysokou fre-
kvencí. Ty musí dynamicky reagovat na změny 
v procesu, ale současně musí být stabilní a mít 
stejnou kvalitu. Pouze digitální generátor do-
dává množství potřebných dat na to, aby bylo 
možné provést kompletní vizualizaci a vyhod-
nocení procesu spojování, které potom budou 
využity v síti výroby. Již v roce 1997 uvedla spo-
lečnost Herrmann Ultraschall na trh první plně 
digitální ultrazvukový svařovací generátor. Když 
se ohlédneme nazpět, vývojáři si tehdy neuvě-
domovali, že otevřeli nové dveře do digitálního 
věku – první, a přesto významný milník na cestě 
k Industrie 4. 0. www.herrmannultraschall.com 
Veletrh K 2016, hala 11, stánek E26.

S novým automatizovaným generátorem ultrazvuku AMG učinila společnost 
Herrmann Ultraschall, která je odborníkem na svařovací stroje, další krok 
k digitálnímu prostředí výroby. Uvedení produktu na veletrhu K 2016

Jednotlivý pohled, detailní pohled a sériová instalace 
nového generátoru AMG

Industrie 4.0 - Schéma – integrace softwaru AMGsim

http://www.herrmannultraschall.com
http://www.herrmannultraschall.com
http://www.herrmannultraschall.com
http://biesterfeld.com/
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Nový výrobek RADILON® AESTUS T
mezi protagonisty veletrhu K 2016.
Společnost RadiciGroup Performance Plastics – celosvětově významný vý-
robce konstrukčních plastů z polyamidu, PBT, TPE a POM a organizační 
složka skupiny RadiciGroup – se vrací do Düsseldorfu na nejvýznamější 
světový veletrh, specializovaný na plasty a pryž:  Na této akci bude 
hlavním protagonistou RADILON® AESTUS T, výrobek, který patří k nové 
řadě materiálů na bázi polyftalamidu (PPA), kterým společnost RadiciG-
roup Performance Plastics pokračuje ve svém programu multigeneračního 
vývoje vysoce výkonných materiálů. Automobilový průmysl, sektor termo-
hydrauliky a sanitární techniky, nápojové automaty a elektronický a elekt-
rotechnický průmysl jsou v této fázi hlavními odbytišti, kterým jsou určeny 
tyto speciální materiály od společnosti RadiciGroup Performance Plastics. 
RADILON® AESTUS T je schopný zaručit nejen maximální odolnost vůči 
vysokým teplotám, ale i vysokou žáruvzdornost, odolnost vůči různým ty-
pům chemicky agresivních látek. Vedle této nové řady PPA a posledních 
novinek v oblasti udržitelnosti zaměří společnost RadiciGroup Performan-
ce Plastics v Düsseldorfu pozornost na nové vysoce výkonné materiály. 
Jedná se o řadu výrobků počínaje značkami RADILON® HHR a RADILON® 
X-TREME, odolnými vůči vysokým teplotám, přes speciální materiály ur-
čené k náhradě kovů RADISTRONG®, RADILON® A a S až po polyamidy 
na bázi 6.10 a 6.12 RADILON® D a RADILON® DT. Důležité místo zaujímají 
i RADIFLAM® A HF, samozhášecí látky bez obsahu halogenů a červeného 
fosforu, určené pro využití v elektrotechnickém průmyslu.

Nové materiály RADILON® Aestus T budou oficiálně představeny 
během tiskové konference, která se bude konat ve čtvrtek 20. října 
v 13:30 hod na stánku skupiny RadiciGroup B10 - HALA 06. Předná-
šet bude Erico Spini, Marketing & Application Development Director 
Europe společnosti RadiciGroup Performance Plastics.

OBCHODNÍ UDÁLOST…
Společnost RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS podepsala nedávno 
dohodu o koupi business Engineering Polymer Solutions americké společ-
nosti INVISTA (dohoda byla podepsána 12. září 2016). Díky tomuto kroku 
bude moci společnost RadiciGroup Performance Plastics značně zvýšit svou 
výrobní kapacitu ve Spojených státech a v Evropě, kde je dnes Invista pří-
tomna díky dvěma výrobním závodům (Chattanooga v Tennessee a Born 
v Holandsku). RadiciGroup přenese činnost z Chattanoogy do svých závodů, 
které již má v Severní Americe - Radici Plastics USA Inc. ve Wadsworthu (OH) 
a Radici Plastics Mexico S. de R.L. de C.V., Mexiko, přitom využije a synergic-
ky propojí kompetence, know-how, technologie, vysoce moderní zařízení 
a stávající homologace, které mohou být použity v celosvětovém měřítku 
v sektoru automobilovém, elektrotechnickém, elektronickém a v průmyslu 
spotřebního zboží. Další přidanou hodnotou bude využití příslušných kom-
petencí pro obchodní účely a zaměření značek RADILON® a TORZEN®.

PA6, PA 6.6, PA 6.10, PA6.12,
PPA and other High temperature PA

Special and long fiber reinforced PA

Post-industrial recycled PA6 and PA6.6

POM TPEs

PBT and PET

PA and PBT Flame retardants

 
EXCELLENCE AND KNOW-HOW IN ENGINEERING PLASTICS 

RADILON® představuje speciální plasty se zvýšenou tepelnou 
odolností počínaje tradičnějšími konstrukčními plasty řady HHR 
nylon 6.6, které mají vynikající tepelnou odolnost až do 210 °C, 
až po novou řadu RADILON® XTreme vyvinutou pro horkovzdušné 
aplikace při stálých provozních teplotách až do 230 °C.

Radilon  HHR a Radilon XTreme.

POLYAMIDY, KTERÉ ODOLAJÍ
VYSOKÝM TEPLOTÁM MOTORU 

STAND B10
HALL 06

http://www.radicigroup.com/en/corporate/plastics/profile
https://compuplast.cz/index.html
http://www.radicigroup.com/en/corporate/plastics/profile
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Co kdyby robot s člověkem opravdu spolupracoval?

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
info@kraiburg-tpe.com • www.kraiburg-tpe.com

MG PLASTICS s.r.o.
info@mgplastics.cz • www.mgplastics.cz

MEET KRAIBURG TPE 
K 2016, Duesseldorf (DE)
Hall 6 / Stand No. 6C58-03

PLASTEX, Brno (CZ) 
Hall G1 / Stand No. 28

Stäubli má za sebou další úspěšný veletrh, kdy 
Automatica 2016 opět překonala předchozí roční-
ky zejména díky jedinečnému konceptu veletržní 
expozice. Na dosud největším stánku mohli ná-
vštěvníci pozorovat velice realistický a plně funkč-
ní model Smart Factory – továrny budoucnosti, ve 
které různé roboty TX2 na vzájemně propojených 
pracovištích předvedly svou kompatibilitu v rámci 
Industry 4.0 i své kolaborativní schopnosti.
Aby se koncept Smart Factory co nejvíce přibližo-
val realitě běžných průmyslových provozů, byla 
pro všechny robotické buňky provedena komplet-
ní analýza rizik, která následně prošla kontrolou 
a schválením od nezávislé autority. Každá z pre-
zentovaných buněk by tak bez jakýchkoliv dalších 
úprav mohla být nasazena přímo v reálném pro-
vozu. V podobném duchu bude koncipován i stá-
nek Stäubli (pavilon G1, č. 48) na brněnském MSV 
s několika roboty TX2 v akci.

Rychle a bezpečně zároveň
Zásadní novinkou u nové řady robotů jsou jejich 
jedinečné bezpečnostní funkce. Uvedením robo-
tů TX2 s novými kontroléry CS9 otevírá Stäubli 
novou kapitolu ve spolupráci robotů s člověkem. 
Nové modely se mohou pochlubit samostatnými 

bezpečnými digitálními enkodéry na všech osách 
a jako jediné roboty na trhu splňují všechny je-
jich komponenty přísná kritéria nejvyšší kategorie 
bezpečnosti SIL3, PLe.
Pro zajištění maximální bezpečnosti je každý po-
hyb robotu monitorovaný senzory. Navíc jsou 
zaznamenávány v reálném čase souřadnicová 
poloha všech os, rychlost i zrychlení. Pro řadu 
TX2 zvolilo Stäubli konfigurovatelné bezpečné 
I/O moduly a real-time Ethernet sběrnici, které 
garantují maximální bezpečnost a kompatibilitu. 
Pomocí nového ovládacího panelu SP2 s barev-
nou dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 7“ je 
pak kompletní ovládání mnohem snadnější.

Flexibilita především
Generální manažer Stäubli Robotics Gerald Vogt 
vysvětluje, proč se Stäubli rozhodlo využívat svých 
standardních průmyslových robotů i pro kolabo-
rativní aplikace a nevydalo se tak cestou typických 
kolaborativních robotů, jak je dnes můžeme vi-
dět na trhu: „Již od začátku jsme nechtěli vyvíjet 
speciální model pouze pro kolaborativní aplikace. 
Tyto roboty jsou totiž normami velmi limitované co 
do nosnosti, rychlosti a dynamiky pohybů. A proto 
jsme raději uzpůsobili naše standardní roboty pro 
spolupráci s člověkem bez jakýchkoliv kompromisů 

v jejich výkonnosti – a mluvíme o nich tedy jako 
o nejrychlejších bezpečných robotech na světě.“
Vogt, který řadu let vedl i vývojové oddělení ve vý-
robním závodu Stäubli ve francouzském Faverges, 
vidí zásadní výhodu této strategie ve flexibilitě ro-
botů: „S šestiosými roboty TX2 můžeme pracovat 
ve všech úrovních spolupráce s člověkem. Zároveň 
díky skvělé výkonnosti, rychlosti, přesnosti a spo-
lehlivosti těchto robotů představují první volbu pro 
náročné aplikace s důrazem na vysokou produkti-
vitu. A těch je stále v průmyslu naprostá většina.“

Jeden robot zvládne vše
Tato flexibilita získává nový rozměr i pokud uvá-
žíme realitu současné průmyslové výroby. Život-
nost robotů Stäubli výrazně převyšuje běžný ně-
kolikaletý životní cyklus jednotlivých projektů, na 
jehož konci je nutné výrobu často upravit pro další 
projekt. Vzhledem i k velmi pozvolnému nástupu 
kolaborativních aplikací se tak snadno může stát, 
že nyní ještě předností těchto robotů nedokáže 
řada firem využít a upřednostní standardní rychlé 
roboty.
Po pár letech se ale situace může změnit a určitá 
míra spolupráce robotu s člověkem bude přínos-
ná, pokud ne přímo nutná. To by tedy pro daný 
podnik znamenalo další investici do pomalých ko-
laborativních robotů určených výhradně pro tyto 
aplikace. S roboty Stäubli řady TX2 tyto problémy 
zcela mizí a změna je otázkou pouhého přepro-
gramování. „Díky svým jedinečným vlastnostem 
tak roboty Stäubli chrání nejen zaměstnance a vý-
robu, ale i vaši investici,“ uzavírá Gerald Vogt.

Stäubli: textilní stroje, konektory 
a průmyslové roboty
Stäubli je globálním dodavatelem mechatronic-
kých řešení ve třech oborech: textilní stroje, ko-
nektory a průmyslové roboty. S více než 4500 za-
městnanci najdete pobočky Stäubli v 25 zemích 
a obchodní zastoupení ve více jak 50 zemích po 
celém světě.
www.staubli.cz

Po červnovém představení nové řady TX2 na mnichovské Automatice si tyto průmyslové 
roboty odbydou svou středoevropskou premiéru na letošním strojírenském veletrhu v Brně. 
K standardně vysoké výkonnosti robotů Stäubli nabídne nová řada několik výrazných vy-
lepšení v duchu aktuálních trendů Industry 4.0 a spolupráce robotů s člověkem ve všech 
možných výrobních prostředích.

www.staubli.cz/connectors

Nezahrávejte si s bezpečností!

Používejte originální díly Stäubli.

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

AP CZ copie lego 190x270 mm mars 2016.indd   1 3/16/2016   9:06:17 AM

Šestiosý robot TX2-90 vybavený novým EtherCAT I/O modulem poblíž 
zápěstí pro snadné připojení periferií.

Nový kontrolér CS9 nabídne snadnou údržbu díky konstrukci rozdělené 
do tří samostatně výsuvných částí.

Nová řada robotů TX2 zahrnuje šestiosé 
modely TX2-40, TX2-60 a TX2-90.

Lehký, kompaktní a se 7“ dotykovým LCD displejem – takový je nový 
ovládací panel SP2.

http://mgplastics.cz/
http://www.staubli.cz
http://www.staubli.cz/
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Nová generace kompozitních materiálů 
zlepšuje ekonomiku podniku

Hlavní výhody A.S.SET
Hlavní výhody nového materiálu jsou uvedeny pří-
mo v jeho názvu Adjustable Simple ThermoSET. 
První výhodou je možnost upravovat vlastnosti 
v závislosti na výrobním prostupu a aplikaci vy-
robeného kompozitního dílu. Druhou výhodou je 
jednoduché zpracování materiálu. Při výrobě se 
používá pryskyřice v podobě prášku, tzv. A.S.SET 
Powder, nebo připravený polotovar „prepreg“ A.S.
SET Sheet s před-nasycenou výztuží.

A.S. SET příklady použití
Příklad 1) výroba nosníku letadla, Obr.1. Bez 
změny technologie nebo výrobního postupu byla 
navýšena sériová produkce a zkrácen čas výroby. 
Při dodržení všech pevnostních a bezpečnostních 
standardů, bylo dosaženo vyšší přidané hodnoty.

Příklad 2) vnitřní díl sedadla kolejových vozidel, 
Obr. 2. U tohoto dílu jsou do základního materiálu 
přidány aditiva, jmenovitě retardéry hoření. Materi-
ál tak splňuje přísné bezpečnostní normy, poskytu-
je zvýšenou bezpečnost cestujících a navíc zlevňuje 
výrobu.

Příklad 3) díly s požadavkem na vysokou kvalitu 
povrchu, Obr. 3. Materiál A.S.SET je v tomto případě 
charakterizován nejen levnější výrobou, ale i skvě-
lou kvalitou pohledové plochy s charakteristickou 
strukturou. Typické příklady aplikací jsou viditelné 
konstrukční díly a kryty spotřební elektroniky.

Zaujali Vás možnosti materiálu nové generace A.S.
SET a usilujete o zlepšení ekonomické bilance Vaší 
firmy? Kontaktujte naše techniky z vývojového 
týmu pro bližší informace.

Ing. Jan Tesař
tesar@neweramaterials.cz

www.neweramaterials.cz

Inovace výrobního procesu
Pryskyřice A.S.SET Powder se aplikuje přímo na tex-
tilní výztuž. Tento způsob výroby se nazývá RPM 
(Rersin Powder Moulding). Při zahřátí materiálu na 
teplotu sycení, se práškový základ rozpustí a prosy-
tí tak vlákna výztuže. Během tohoto procesu nedo-
chází k žádné vytvrzovací reakci a po ochlazení lze 
takto připravený „polotovar“ skladovat při pokojo-
vé teplotě i několik měsíců a to bez nutnosti chla-
dícího zařízení. Již zde je patrná velká ekonomická 
výhoda nové generace materiálu A.S.SET.

Z dvouleté spolupráce výzkumného institutu 
Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH a společnosti 
New Era Materials vznikl nový kompozitní mate-
riál, které změnil pohled na výrobu kompozitních 
dílů. Jeho základem je unikátní jednosložková pry-
skyřice s podobným chováním, jako mají termo-
plasty. Tento materiál rozšiřuje možnosti vyrábět 
kvalitní kompozitní díly s použitím jednoduchých 
nástrojů a technologických postupů. Velkou vý-
hodou je podstatné zkrácení výrobního času. 
Materiál za své unikátní vlastnosti již sklidil něko-
lik mezinárodních ocenění. Mezi to nejcennější 
patří AVK Innovation Award z veletrhu Composite 
Europe 2014 v Düsseldorfu.

Při následném zpracování a zahřátí materiálu na 
vytvrzovací teplotu, dojde k velmi rychlé reakci 
a vytvrzení kompozitního dílu.
Při výrobě není potřeba nový materiál složitě mísit 
nebo používat dávkovací zařízení. K vytvarování 
dílu do konečné podoby plně dostačuje již existu-
jící zařízení, bez nutnosti měnit stroj, nebo nástroj.

Materiál A.S.SET Sheet umožňuje jednoduchou 
a rychlou výrobu dílů, z předpřipravených poloto-
varů ve formě termosetických desek s tkaninovou 
výztuží. Polotovary lze jednoduše po zahřátí tva-
rovat a ve zrychleném cyklu vytvrzovat. Vytvrzený 
pak získává výborné mechanické a tepelné vlast-
nosti. Metoda se nazývá TSF (Thermoset Sheet 
Forming).

Výroba složitých dílů a konstrukcí
Výjimečnou vlastností materiálu je možnost tva-
rování a vytvrzování dílu v několika stupních. Této 
vlastnosti se využívá při výroby obzvláště složitých 
a velkých dílů. K dispozici jsou v současnosti dvě 
možné varianty:
A) Během postupného tvarování dochází k vytvr-

zení pouze na definovaných místech dílu, a to 
v několika krocích, až je v závěru finální výrobek 
kompletně vytvarován a vytvrzen

B) Jednotlivé díly výrobku jsou postupně tvaro-
vány a v posledním kroku jsou společně finál-
ně vytvrzeny. Tento postup je nejen rychlejší, 
ale také umožňuje dosáhnout mnohem vyšší 
pevnosti.

Vývoj kompozitů se zaměřuje především na materiály, které lze jednoduše a rychle zpracovat. 
Právě takovým materiálem je pryskyřice nové generace A.S.SET. Užitnými i zpracovatelskými 
hodnotami zlepšuje standardní vlastnosti termosetů a zlevňuje výrobu.

Pryskyřice A.S.SET Powder a tkanina z uhlíkového vlákna

A.S.SET Sheet – příklad prosycené výztuže z uhlíkové, skelné 
a basaltové tkaniny

Detail materiálu A.S.SET Sheet s výztuží z uhlíkových vláken

Obr. 1, CFRP – prototypový nosník konstrukce letadla Airbus

Obr. 2, Sedadla pro kolejová vozidla vyrobena firmou Taps S.Z.T.K.

Obr. 3, CFRP panely vyrobeny pro použití na místech 
s vysokými požadavky na kvalitu povrchu

V rámci podpory startup studentů, najdete Jana Tesaře a ukázky materiálu na stánku 
JAN SVOBODA s.r.o. v Brně na MSV 2016, na stánku 51a v pavilonu G1.

http://www.neweramaterials.cz
http://www.kubousek.cz/cz/veletrhy-a-vystavy/msv-2016.html?utm_source=TECHnews&utm_medium=banner&utm_campaign=msv2016
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TD-IS se na IT Forum 2016 zaměřila na Průmysl 4.0

Úvodní slovo patřilo řediteli společnosti TD-IS, 
Pavlu Marešovi, který vyzdvihl přínos Průmyslu 
4.0 jako evolučního kroku ve výrobě. Zajímavý byl 
ale jeho názor, dle kterého je význam Průmyslu 
4.0 zatím přeceňován: „Na koncept Průmyslu 4.0 
se můžeme dívat jako na projekt, který slouží k od-
stranění těžké manuální práce. Bohužel, v mnoha 
případech se setkáváme s tím, že u některých firem 
jsou důležitější nástěnky než ovlivnění výroby sa-
motné. Proto je důležité zachovat si zdravý rozum 
při rozhodování o krocích, které budeme provádět.“ 
Dále pak připomněl, že společnost TD-IS má au-
tomatizační prostředky, které mohou firmám při 
přechodu k Průmyslu 4.0 velmi dobře posloužit 
jako nástroje pro konstrukci a virtuální testování 
výrobků, návrhu výroby včetně ověření provedi-
telnosti úkonů, vedoucí tvorbě a správě průvodní 
výrobní dokumentace, k realizaci výroby samotné 
a ke sledování parametrů výroby – včetně ukládá-
ní dat, důležitých pro prokazatelnost výroby, jed-
nomu z důležitých aspektů Průmyslu 4. 0.
Společnost TD-IS zvýšila loni svůj obrat o čtvrti-
nu na 73 milionů korun a Pavel Mareš připomněl 
důležité mezníky na cestě k moderní samostatné 
firmě, která se zabývá realizací podpory výrobních 
procesů od návrhu až po marketing a sledování 
výroby. Vše začalo v roce 1995 ustavením skupiny 
zaměřené na PLM a DMS systémy v rámci spo-
lečnosti Technodat. V roce 2000 vznikla samo-
statná dceřiná společnost Technodat, informační 
systémy, s.r.o. Další vývoj pak vedl k vytvoření sa-
mostatné firmy TD-IS, s.r.o., která je známá jako 
nezávislý systémový integrátor informačních tech-
nologií a dodavatel řešení pro všechny typy prů-
myslových podniků.
Ucelenou nabídku společnosti TD-IS 0 pak shrnul 
obchodní ředitel společnosti TD-IS, Jiří Růžič-
ka. Upozornil i na vzrůstající důležitost Internetu 
věcí, IoT, které ve světě zasíťovaných výrobních 
technologií začíná mít obrovský význam. Před-
stavil systémy pro plánování výroby, jako je Easy-
Technology, který – doplněn o modul MES – pak 
je schopen provádět i sběr výrobních dat. Pro 
projektování, simulaci a optimalizaci výroby 
pak TD-IS nabízí Autodesk Factory Design Suite  
a Autodesk Product Design Collection. Výrobky 

Autodesku lze použít i pro podporu programová-
ní CNC strojů včetně simulací virtuálních procesů, 
kdy před spuštěním výroby je možné ověřit ná-
vaznost výrobních kroků i proveditelnost samot-
ných operací (např. napouštění lisovacích forem 
a následné modelování tuhnutí taveniny, kontrola, 
zda nemůže dojít k ucpání kanálků lisovací formy 
s optimalizací vtoků, atd.). K tomu slouží produkty 
Autodesk Inventor a Inventor CAM.
Pro řízení výroby TD-IS nabízí systémy společnosti 
Oracle – Oracle Agile v6, EasyArchiv/Easy PLM pro 
podporu výrobních firem, TC-ID EasySCM sledují-
cí komunikaci v rámci produktových dat. Systémy 
pro návrh výrobků a automatizaci představují Au-
todesk Invertor a Autodesk Product Design Co-
llection s podporou výroby, zasahující až k pod-
poře marketingu vyráběného produktu. Inventor 
Engineering to Order umožňuje zákazníkovi spe-
cifikovat požadavky na výrobek, které se snadno 
přenesou do výrobního podniku a výsledkem je 
výrobek, splňující přesně požadavky klienta.
Vrcholem prvního dne byla zajímavá prezentace 
Autodesku, ve které obchodní ředitel Martin Pe-
ňáz přiblížil možnosti novinky Autodesk Fusion, 
cloudového nástroje pro návrháře a konstruktéry. 
Jemu sekundoval konzultant a aplikační inženýr 
Petr Priesol, který doplňoval přednášku ukázkami 
reálných možností tohoto nástroje.
Autodesk Fusion lze pořídit jako služ-
bu na uživatelem zvolené období od 
jednoho měsíce přes čtvrt roku až na 
rok i na dva roky. Výpočty se provádějí 
v cloudu, takže není nutné mít neu-
stále nejmoderněji vybavené počítače 
v konstrukčních kancelářích. Navíc je 
produkt nezávislý na platformě a tím 
pádem používaném operačním sys-
tému.
K výhodám Autodesk Fusion pat-
ří rychlost, s jakou je možné i přímé 
v kooperaci se zákazníkem výrobek 
vyvinout a uvést na trh. Fusion pod-
poruje i aditivní výrobu, tedy 3D tisk, 
kdy stanovuje proveditelnost a upra-
vuje rozmístění předmětů v tiskovém 

prostoru, aby byl maximálně využit, ale přitom 3D 
model mohl být vůbec realizován.
Sdílení dat je podporováno v rámci skupin či mezi 
návrháři. Možnost automatického generování ná-
vrhu, vedoucího ke snížení jeho hmotnosti i ceny 
bylo demonstrováno na zadním kyvném rameni 
motocyklu. Systém navrhne ideální geometrii při 
splnění nároků na něj kladených, jako je pevnost. 
Martin Peňáz připomněl, že Autodesk má ve svém 
portfoliu i 3D tiskárny. Kromě aditivní výroby pod-
poruje Autodesk Fusion i víceosé obrábění.
Fusion Connect nabízí i sběr dat, posuzování a vy-
hodnocování výroby. Vzdáleně je možné odečítat 
parametry strojů a tak v předstihu plánovat servis-
ní zásahy. Dále dokáže upozornit třeba u staveb-
ních strojů na únik provozních kapalin a tak pro ně 
připravit po skončení směny servis. U plastařských 
strojů dokáže určit živostnost formy a upozornit 
včas na její výměnu.
Fusion umožní i spravovat technickou dokumen-
taci mezi konstrukcí i externími dodavateli pro-
střednictvím webového prohlížeče. Lze navrhnout 
výrobek a nechat jej schválit přímo u zákazníka, 
který může ovlivňovat vzhled a navrhovat změny 
provedení výrobku.
Odpoledne prvního dne bylo věnováno praktic-
kým realizovaným nasazením nástrojů a produktů 
u některých firem, které se s ostatními – jež se na 
realizaci teprve chystají nebo s realizací zatím vá-
hají – podělily o své zkušenosti. V centru zájmu 
pak samozřejmě byly i cenové reálie.
Druhý den pak probíhalo jednání v sekcích, za-
měřených na podnikové informační systémy/ERP, 
PLM, vývoj výrobků v prostředí Autodesk Product 
Collection a na programování CNC strojů.
Během velmi dobře zorganizované konference 
bylo i spousta příležitostí na neformální rozho-
vory s přednášejícími i na konzultace, týkající se 
jednotlivých technologií pro různé druhy nasazení 
moderních nástrojů pro výrobní sféru.

Milan Loucký

Letos se uskutečnil již jedenáctý ročník semináře IT Forum 2016, pořádaný společnosti 
TD-IS. Tentokrát v hotelu Luna v Koutech poblíž Ledče nad Sázavou. Tématem letošní 
konference byl Průmysl 4.0.

http://www.varroc.cz/
http://www.td-is.cz/


TECH news - 9 - 27. 9. 2016

 

 - 9 - 1. 12. 2015 

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. 

-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 – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11. 

- 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. 

-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 – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11. 

- 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. 

-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 – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11. 

- 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. 

-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 – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11. 

- 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. 

-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 – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11. 

- 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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Uzávěrka je vždy v pondělí předchozího týdne.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

NAVŠTIVTE NÁS 
NA MSV 2016 V BRNĚ
STÁNEK Č. 56, PAVILON G1

5. mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

www.bvv.cz/plastex

3.–7. 10. 2016

IMT 2016MSV 2016

MSV 2016

Stále se můžete přihlásit!

Brno – Výstaviště

Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/msv

58. mezinárodní strojírenský veletrh

MSV 2016
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