
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

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č.  domluvme možnosti spolupráce. 
Těším se na Vás

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

mediální partneři veletrhu MSV Brno 2021
&

5. mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

72, dejte si kávu a

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

mailto:l.lesova%40addiplast-group.com?subject=
https://www.addiplast-group.com
http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_24_WEB_2021.pdf
https://svetplastu.eu/
https://www.addiplast-group.com/
www.kpgalvano.cz
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KRAIBURG TPE nabízí nová řešení, která se 
zaměřují na zpracování plastu v oběhovém 
hospodářství.

Nová řada materiálu pro výrobu exteriérových 
součástí automobilů s vysokým podílem recy-
klovaných složek ze zdrojů průmyslového zpra-
cování.
Aby bylo i v budoucnu v rámci evropské produk-
ce OEM umožněno využití optimálního materi-
álu pro exteriéry automobilů, nabízí KRAIBURG 
TPE novou řadu produktů. Významným znakem 
je minimálně 20% podíl recyklovaných složek ze 
zdrojů průmyslového zpracování, který splňuje 
vysoké nároky přímých dodavatelů a dlouhodo-
bě přispívá k rozvoji v oblasti zpracování plastu 
v oběhovém hospodářství.
Na první pohled jsou strategie udržitelného 
rozvoje evropské produkce OEM tak rozdílné, 
jak rozdílná je nabídka – při bližším pozorování 
však všechny spojuje základní myšlenka: Podpo-
ra budování udržitelného systému hospodářství 
a snižování emisí CO2. Plasty zde hrají rozhodují-
cí roli, neboť opakované použití materiálů velice 
dobře zapadá do tohoto záměru. Pro podporu 
produkce OEM při prvních krocích tímto smě-
rem představuje KRAIBURG TPE novou řadu 
materiálových složení pro exteriéry automobilů, 
díky níž mohou dodavatelé vyrábět konstrukční 
díly v obvyklé a požadované kvalitě.

Termoplastické elastomery otevírají nej-
různější možnosti ve vývoji nových pro-
duktů a zpracování tak, aby byla výroba 

co nejefektivnější i pro Vás. Nové aplikace 
v automobilovém průmyslu, zaměřujícím se 
na elektromobilitu, exteriérové aplikace s nej-
vyššími nároky na UV odolnost a estetiku, 
nové materiály do interiérů reflektující tren-
dy přání zákazníka na individuální barevné 
nastavení a materiály s extrémně nízkou hus-
totou a výbornými deformačními vlastnostmi. 
Nové série na 2 K aplikace s polyamidy do ex-
teriéru. To a mnohem více jsou novinky v ma-
teriálovém portfoliu firmy KRAIBURG TPE.
V současné době, kdy automobilový trh pro-
chází transformací a vznikají nové aplikace 
a s nimi spojené nové požadavky a nároky 
na materiály, je důležité mít partnera, jehož 
materiály prochází neustálým vývojem a jsou 
vždy připraveny splnit i ty nejnáročnější poža-
davky zákazníků. Nabízíme nejen vysoce kva-
litní a speciálně upravené materiály, ale také 
poskytujeme jedinečnou úroveň komplexního 
zákaznického servisu a možnosti vývoje zcela 
nových směsí TPE materiálů.
Materiály z řady THERMOLAST® M byly spe-
ciálně vyvinuty pro aplikace v lékařském, 

farmaceutickém a diagnostickém sektoru. 
Tyto materiály mohou být dokonce používá-
ny v přímém kontaktu s tělesnými tekutinami 
a krví. Kvalita, bezpečnost a spolehlivost jsou 
ve zdravotní technice absolutní nutností. TPE 
pro lékařské aplikace: plnění nejvyšších stan-
dardů kvality a odpovědnosti je nutností na 
trhu s lékařskou a farmaceutickou technolo-
gií. Proto má společnost KRAIBURG TPE za-
veden systém řízení kvality, který zajišťuje 
soulad s nejpřísnějšími požadavky na vývoj, 
výrobu a zacházení s lékařskými plasty (MGP).
Technická řešení využívající skvělých vlast-
ností polypropylenu se speciálními skel-
nými vlákny to je doménou společnosti  
RIA POLYMERS, jejíž produkce se plně sou-
středí na požadavky zákazníka, a tak je možné 
dle specifických potřeb dodávat materiál, kte-
rý je vyvinut pro konkrétní aplikaci. Materiály 
na bázi polypropylenů, které nižší hustotou 
a skvělou pevností již nyní tvoří budoucnost 
technických dílů, dříve zpracovávaných z po-
lyamidů. To jsou základní výhody materiálů, 
které lze nasadit na náročné aplikace. Spe-
ciální typy blendů kombinující vhodné vlast-
nosti amorfních a semi ‑krystalických polyme-
rů a poslední dobou populární polyketony. 

Vysoce pevnostní materiály na amidové bázi 
(PAX) například pro aplikace nahrazující ko-
vové díly a na extrémně namáhané části. To 
vše jsou materiály, které RIA POLYMERS dělá 
přímo na míru zákazníkům.
Pro více informací neváhejte kontaktovat MG 
PLASTICS s.r.o.

Zredukované chytré řešení a vysoká kvalita 
– tržní oblast obalových materiálů a desig-
nu se nachází ve fázi změny. Vyžadovány 

jsou takové materiály, které provází výrobce na 
jejich cestách. Novou řadou materiálů nabízí  
KRAIBURG TPE řešení vyhovující těmto poža-
davkům: TPE podstoupil další vývojovou fázi 
navazující na požadavky současného trhu a vý-
sledkem je série produktů vyznačující se výji-
mečnými povrchovými vlastnostmi a navíc za 
atraktivní cenu.
Na globální úrovni dochází ke změně náhledu, 
kdy je myšlenka „méně znamená více“ podporo-
vána vědomým a dlouhodobě vyhlížejícím rozho-
dováním při nakupování. Zákazníci se zaměřují na 
vývoj, design a podněcují tak k hledání nových 
řešení. Ať již se jedná o kompletní obaly nebo 
jejich části anebo o konstrukční prvky – poža-
davky související s použitím plastových součástí 
se zvyšují a vyžadována jsou řešení, která chrá-
ní přírodní zdroje a nabízí dodatečnou přidanou 
hodnotu v podobě vynikajících povrchových 
vlastností. Z tohoto důvodu již nyní nabízí TPE  
KRAIBURG termoplastické elastomery (TPE), kte-
ré jsou vhodné především tam, kde je vyžadová-
na povrchová plocha s optimalizovanými kluz-
nými vlastnostmi. V popředí jsou jednoznačně 
obalové materiály pro kvalitní kosmetické výrob-
ky, ale i přímé doplňující složky spotřebních pro-
duktů např. z oblasti elektroniky nebo výrobků 
pro domácnost. Uvedení produktů na trh je pod-
pořeno tím, že Smooth Touch TPE splňuje běžné 
podmínky v potravinovém průmyslu.

KRAIBURG TPE se intenzivně zaměřil na budoucí 
požadavky evropské produkce OEM a nyní pre-
zentuje novou řadu produktů RC/UV. Cílem je 
zajistit díky minimálně 20% a maximálně 40% 
podílu recyklovaných složek ze zdrojů průmy-
slového zpracování splnění vysokých požadav-
ků pro výrobu exteriérových částí automobilů 
v rámci produkce OEM, jako je např. odolnost 
proti povětrnostním podmínkám nebo kvalita 
povrchu. Díky tomuto řešení budou mít doda-
vatelé možnost nahradit současné konstrukční 
díly rovnocennými produkty z recyklovaného 
termoplastického elastomeru (TPE) a přispět tak 
k rozvoji zpracování plastu v oběhovém hospo-
dářství.
Bylo docíleno hlavního záměru vývoje: maxi-
málního podílu recyklovaných složek v každém 
rozsahu tvrdosti. Přilnavost k polypropylenu 
umožňuje výrobu dílů z jednosložkových i dvou-
složkových komponent. Díky nízké hustotě no-
vých materiálů lze docílit nižší hmotnosti až 
o 25 % v porovnání s běžnými TPE. Vlastnosti 
nové řady produktů jsou jako komplexní balíček 
ideálním řešením pro přímé dodavatele, kteří 
jsou zaměřeni na ochranu životního prostředí.
Řada RC/UV je vhodná především pro exterié-
rové a podlahové části automobilů a prostory 
umístěné pod kapotou. Nové řešení je zamě-
řené na kryty chladičů, součásti vzduchových 

Nová série produktů KRAIBURG TPE je význam-
ným krokem: nově vyvinutá série se zakládá na 
recepturách a zkušenostech z oboru zdravotnic-
tví a splňuje požadavky v souvislosti s vynikající-
mi třecími vlastnostmi. Nové materiály jsou ide-
álním řešením pro různé tržní oblasti, kde jsou 
vyžadovány optimalizované kluzné vlastnosti 
povrchu a koncový uživatel bude mít k dispozi-
ci jedinečný, na omak příjemný výrobek. Navíc 
se série vyznačuje přilnavostí k polyolefinovým 
materiálům, jako je např. PP se snadným vyjí-
máním z formy. Všechny základní suroviny jsou 
testovány v souladu s nařízením REACH a směr-
nicemi RoHS. Dle specifických přání zákazníka je 
možné zajistit jakékoliv barevné provedení.

Přehled dalších předností Smooth Touch TPE:
î Dobré mechanické vlastnosti
î Velmi dobrá trvalá deformace
î Chemická odolnost
î Vhodné pro vícekomponentní vstřikování
î Materiály splňují
 î (EU) č. 10/2011
 î Mercosur No 39/19
 î GB 4806‑2016
 î US FDA CFR 21
 î DIN EN 71‑3
„Motivováni požadavky v souvislosti s designem 
a obalovými materiály jsme díky nově vyvinu-
tým složkám velice dobře připraveni na aktuální  

vodičů, kryty podběhů kol, odvodňovací lišty 
a ostřikovače skel.
Podrobnější technické údaje:
î Rozsah tvrdosti 50 ‑ 90 Shore A
î Podíl recyklovaných složek ze zdrojů průmyslo-

vého zpracování 20‑40 %
î Odolnost vůči ozonu a povětrnostním podmín-

kám dle požadavků produkce OEM
î Stabilnost při teplotě do 90 °C
„K prvnímu vykročení směrem k vyšší udržitel-
nosti automobilů je potřeba, aby byl průmysl na 
zpracování plastu zaměřen na oběhové hospo-
dářství nejen teoreticky, ale i prakticky. Žádána 
jsou řešení, která splňují vysoké standardy kvality 
v oblasti produkce OEM a lze zajistit spolehlivost 
a jistotu dodání“, říká Matthias Michl, vedou-
cí vývoje aplikací pro automobilový průmysl 
u společnosti KRAIBURG TPE. „Díky nové řadě 
RC/UV je KRAIBURG TPE schopen těmto náro-
kům vyhovět. Směrem k aktivní podpoře udrži-
telného rozvoje bychom chtěli kráčet společně 
s našimi zákazníky.“
Již nyní jsou tyto produkty dostupné v černé barvě.

i budoucí výzvy. Těšíme se na nové projekty zahr-
nující naši novou sérii Smooth Touch, především 
na ty, které budou vyžadovat nízké hodnoty povr-
chového tření“, dodává B. Eng. Eugen Andert ze 
společnosti KRAIBURG TPE.
THERMOLAST® K je již nyní k dispozici  
po celém světě.

Nová řada TPE s maximálním podílem recyklované složky Společnost MG PLASTICS s.r.o., zastupuje na českém  
a slovenském trhu KRAIBURG TPE GmbH & Co.KG  
a RIA POLYMERS GmbH představuje novinky  
a vývoj obou těchto společností

Dotek je doslova vyžadován:  
nové produkty od KRAIBURG TPE
Smooth Touch TPE pro  
obalové materiály a design

Obrázek: Smooth Touch TPE je nová řada produktů 
KRAIBURG TPE, která nabízí nové standardy povrcho-
vých vlastností materiálu (zdroj: KRAIBURG TPE) NOVÁ ŘADA TPE PRO POUŽITÍ V  

EXTERIÉRU S ADHEZÍ K POLYAMIDŮM

TPE S VYSOKÝM OBSAHEM  
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

VÁŠ KONTAKT PRO ČR A SK: 
MG PLASTICS s.r.o.
Tel.: +420 724 357 078 
www.mgplastics.cz

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 8638 9810-0 
info@ kraiburg-tpe.com
www.kraiburg-tpe.com

Skvělá kombinace nízké hustoty a výjimečných 

mechanických vlastností předurčuje tento 

nadčasový materiál jako ideální řešení pro všechny 

aplikace, a to zvláště v náročném automobilovém 

průmyslu, kde jej lze užít jako náhradu širokého 

spektra polyamidů se skleněnými vlákny.

GET STARTED WITH 
OUR HIGH-FLYER.

www.mgplastics.czwww.ria-polymers.eu

   

Ještě rychlejší pomoc v případě servisu
e-connect.expert view rozšiřuje online podporu o živá videa

Obrázek vydá za tisíc slov a video je 
přínosnější než fotografie. Prostřednictvím 
živého videopřenosu rozšiřuje společnost 
ENGEL rozsah své online podpory a nabídky 
údržby na dálku. Přibližně tři čtvrtiny všech 
případů akutní potřeby servisu lze tímto 
způsobem řešit na dálku. Doba řešení 
problémů se zkrátila o 70 procent.

e-connect.expert	 view	 je	 název	 nové	 služby,	
kterou	společnost	ENGEL	vyvinula	a	vyzkouše-la	
s	mnoha	zákazníky	během	pandemie	koronaviru,	
kdy	nebylo	možné	v	obvyklém	 rozsahu	provést	
servis	 na	 místě.	 Počet	 případů	 podpory,	 které	
lze	řešit	online,	se	tak	výrazně	zvýšil.	To	zvyšuje	
dostupnost	 výrobních	 zařízení,	 minimalizuje	
prostoje	a	snižuje	náklady	na	servis.

V	 rámci	 klasické	 online	 podpory	 má	 servisní	
technik	 ENGEL	 přístup	 k	 ovládacímu	 rozhraní	
vstřikovacího	 stroje.	 e-connect.expert	 view	
poskytuje	 další	 informace	 o	 stavu	 komponent	
stroje	 a	 prostředí	 vstřikovacího	 stroje	
prostřednictvím	videa.	Tímto	způsobem	lze	zjistit	
širší	 škálu	 příčin	 chyb	 bez	 nutnosti	 servisu	 na	
místě	a	odstranit	 je	prostřednictvím	vzdáleného	
připojení.	pokračování	na	str.3

Distributor: Plastoplan s.r.o.
www.plastoplan.cz

SAXAKETON™
Polyketon

VYSOKÁ PRUŽNOST
A VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST 
PROTI OPOTŘEBENÍ

https://www.simulplast.cz
www.engelglobal.com
http://www.mgplastics.cz/
http://www.plastoplan.cz
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pokračování
Včetně optického rozpoznávání textu
Spolupráce	prostřednictvím	videohovoru	je	díky	
řadě	 inovativních	 funkcí	 mimořádně	 pohodl-
ná.	 Například	 jak	 obsluha	 stroje	 nebo	 technik	
údržby	 na	 místě	 u	 stroje,	 tak	 servisní	 technik	
ENGEL	 mohou	 do	 obrazu	 videa	 volně	 kreslit	
a	upozorňovat	na	obtížně	rozpoznatelné	detaily.
e-connect.expert	 view	 pracuje	 s	 optickým	
rozpoznáváním	 textu	 (OCR),	 které	 automaticky	
identifikuje	 ID	 součástí	 stroje	 a	 přenáší	 je	 do	
servisního	 lístku.	 Tím	 se	 snižuje	 riziko	 chyb	 při	
zadávání.

Využijte ihned možnosti používat váš 
smartphone
Bez	 ohledu	 na	 použitý	 hardware	 je	 k	 dispozici	
celé	 spektrum	 služeb	 e-connect.expert	 view.	
Videohovory	 jsou	 možné	 prostřednictvím	

chytrého	telefonu	a	tabletu	i	brýlí	pro	rozšířenou	
realitu	 (AR).	 Jedinou	 podmínkou	 je	 připojení	
k	 internetu.	Žádná	další	 zařízení	 ani	 softwarové	
produkty	 nejsou	 potřeba.	 Zákazník	 obdrží	 od	
servisního	technika	společnosti	ENGEL	odkaz	na	
platformu	e-connect.expert,	aby	mohl	okamžitě	
zahájit	 spolupráci.	 I	 nízké	 přenosové	 rych-losti	
od	300	kbit/s	jsou	dostatečné	pro	nepřerušovaný	
videohovor.
Chytrý	 telefon	 a	 tablet	 umožňují	 velmi	 snadný	
přístup	 k	 novým	 možnostem	 servisu.	 Společ-
nost	 ENGEL	podporuje	 také	 virtuální	 spolupráci	
prostřednictvím	 rozšířené	 reality.	 Výhodou	
brýlí	 AR	 je,	 že	 obě	 ruce	 zůstávají	 volné	 pro	
práci	na	stroji.	Kromě	toho	lze	zobrazit	další	 in-
formace	 podporující	 společnou	 práci	 ve	 formě	
textu,	 animovaných	 objektů	 nebo	 krátkých	
videosekvencí.

Online podpora prostřednictvím videohovorů: 
stačí chytrý telefon a připojení k internetu. Obsluha 
stroje nebo technik údržby může také použít tablet 
nebo brýle rozšířené reality přímo u stroje.
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Využijte ihned možnosti používat váš smartphone 

Bez ohledu na použitý hardware je k dispozici celé spektrum služeb e-connect.expert view. 
Videohovory jsou možné prostřednictvím chytrého telefonu a tabletu i brýlí pro rozšířenou 
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na platformu e-connect.expert, aby mohl okamžitě zahájit spolupráci. I nízké přenosové 
rychlosti od 300 kbit/s jsou dostatečné pro nepřerušovaný videohovor. 

Chytrý telefon a tablet umožňují velmi snadný přístup k novým možnostem servisu. 
Společnost ENGEL podporuje také virtuální spolupráci prostřednictvím rozšířené reality. 
Výhodou brýlí AR je, že obě ruce zůstávají volné pro práci na stroji. Kromě toho lze zobrazit 
další informace podporující společnou práci ve formě textu, animovaných objektů nebo 
krátkých videosekvencí.  

 

 
Online podpora prostřednictvím videohovorů: stačí chytrý telefon a připojení 
k internetu. Obsluha stroje nebo technik údržby může také použít tablet 
nebo brýle rozšířené reality přímo u stroje. 

Obrázek: ENGEL 

 

Představení nové knihy o vstřikování plastů
Ing. Lubomíra Zemana

Na český a slovenský trh 
po třech letech přichází 
nová odborná publikace 
o vstřikování plastů od 
Ing. Lubomíra Zemana. 
V nakladatelství Grada 
tak vychází kniha 
Vstřikování plastů 2: 
simulace, analýzy, 
odstraňování vad, 3D 
tisk – teorie a praxe, která 
na první díl obsahově 
plnohodnotně navazuje 
a rozvíjí jej o řadu témat.

Po	 úvodu	 do	 makromolekulární	 chemie	
a	 termické	 analýzy	 polymerních	 materiálů	
(včetně	 infračervené	 spektrometrie)	 se	 věnuje	
problematice	 zvyšování	 užitné	 a	 zpracovatelské	

vlastnosti	 vstřikovacích	 materiálů,	 popisuje	
jednotlivé	 technologie	 zpracování	 plastů,	
zabývá	 se	 i	 modifikacemi	 základní	 technologie	
vstřikování	 plastů	 a	 oblastí	 využití	 simulačních	
programů	i	interpretací	výsledků	simulací,	včetně	
jejich	využití	pro	optimalizaci	procesu	vstřikování	
termoplastů.	 Přínosná	 je	 i	 kapitola	 popisující	
praktické	 možnosti	 využití	 3D	 tisku	 při	 výrobě	
prototypových	výstřiků	z	termoplastů.
Nejrozsáhlejší	 (a	 prakticky	 zaměřenou)	 částí	
knihy	 je	 pak	 průvodce	 pro	 řešení	 problémů	
a	 odstraňování	 vad	 při	 vstřikování	 termoplastů.	
Do	 publikace	 je	 zařazen	 i	 rozsáhlý	 test	 čítající	
přes	200	otázek	pro	ověření	odborných	znalostí	
z	 oblasti	 vstřikování	 termoplastů.	 Odpovědi	
k	testu	čtenář	nalezne	ke	stažení	v	profilu	knihy	
na	 stránkách	 nakladatelství	 (www.grada.cz	
h t t p s : / / w w w . g r a d a . c z / v s t r i k o v a n i -
plastu-2-12094/).

Kniha	 je	 členěna	 do	 deseti	 detailních	 kapitol	
na	 rozsahu	 448	 stran.	 Jednotlivé	 okruhy	 témat	
doprovází	 barevné	 fotografie	 a	 schémata,	 díky	
čemuž	je	kniha	velmi	přehledná.
Kniha	Vstřikování	 plastů	 2	 je	 určena	 studentům	
středních	 i	vysokých	škol	 technického	zaměření.	
Hlavní	 důraz	 klade	 na	 praktické	 využití	 v	 přímé	
výrobě.	Proto	ji	využijí	technologové,	seřizovači,	
konstruktéři	 vstřikovacích	 forem,	 manažeři	
z	oblasti	vstřikování	termoplastů,	apod.
V	oboru	vstřikování	termoplastů	se	Ing.	Lubomír	
Zeman	 věnuje	 publikační	 činnosti,	 pracuje	 jako	
konzultant,	 vypracovává	 znalecké	 posudky.	
Přednáší	na	odborných	konferencích,	seminářích,	
kurzech	 se	 zaměřením	 na	 zpracování	 plastů.	
Je	 členem	 přípravných	 výborů	 odborných	
konferencí,	 seminářů	 a	 kurzů.	 Aktuální	 kniha	
je	 jeho	 třetí	 publikovanou	 knihou	 na	 téma	
vstřikování	plastů.

https://www.rosler.com
https://www.jelinek-trading.cz
www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
https://www.hasco.com
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Použití recyklovaného materiálu a vloček 
ze spotřebitelského odpadu (obvyk-
le rozdrcené PET obaly) zahrnuje téměř 

vždy krok míchání a dávkování, obvykle spo-
lečně s originálním granulátem. Je to proto, 
že mnohdy není možné použít pouze recyklo-
vaný materiál samostatně, jelikož recyklát je 
nutné kombinovat v různých poměrech s ori-
ginálním materiálem pro zvýšení homogenity 
a zajištění mechanických vlastností a fyzikální 
charakteristiky finálního výrobku.
Piovan vyrábí gravimetrické dávkovače ve 
svých řadách Quantum a MDW, jenž zabez-
pečí většinu aplikací pro průtoky materiálu 
od několika kg/h, až po 3.000 kg/h se širo-
kými možnostmi konfigurací a řešení, včetně 
použití drceného, recyklovaného materiálu 
a vloček.
Máme zde několik specifických bodů, se kte-
rými je nutno počítat při návrhu gravimet-
rického dávkování s použitím recyklátu. Na-
příklad zásobní násypka má větší objem než 
ostatní stanice pro granuláty, protože měrná 
hmotnost recyklátu je obvykle velmi nízká. 
Geometrie násypky musí předcházet tvorbě 
materiálových mostů a zajistit snadný tok 
recyklátu tak, jak jen to je možné. V přípa-
dě velmi lehkých materiálů, recyklátů, je zde 
navíc možnost vybavit násypku přídavným 
pneumatickým zařízením pro rozpohybová-
ní materiálu v násypce, jenž zajistí správný 
tok materiálu a předchází riziku chybějícího 
materiálu při následném míchání. Zvláštní 
pozornost je věnována rozměrům a geomet-
rii hradítek umístěných na výstupu z násypek 
za účelem správného vyvážení poměru přes-
nosti dávkování a ideálního toku materiálu, 
recyklátu.
Dalším kritickým aspektem může být pří-
tomnost prachové složky. Pro tyto případy je 
dávkovač obvykle vybaven rotačními sníma-
či hladiny, namísto kapacitních, jelikož tyto 
mohou generovat falešné měření způsobené 
prachovou složkou ve zpracovávaném plasto-
vém materiálu.
Quantum a další dávkovače mohou být plně 
efektivní pouze pokud jsou doplněny kom-
pletním systémem navrženým pro recyklova-
ný odpadní materiál a spotřebitelské recyklo-
vané vločky. Zejména se to týká nasávacího 
systému zajišťujícího spolehlivou dopravu 
a tok materiálu.
Pro ty aplikace, kde dávkovač není vhod-
ný máme připravena jiná řešení, jako jsou 
gravimetrická míchací zařízení na principu 
kontinuálního měření úbytku hmotnosti při-
dávaných materiálů. Tyto zařízení způsobilá 
také pro práci s odpadem ve formě vloček 
jsou vyráběny pod značkami FDM a Doteco,  
patřícími do skupiny Piovan.

www.piovan.com 
www.piovangroup.com

Technologie míchání  
a dávkování pro  
recyklované materiály

Piovan: MDW
Gravimetrická dávkovacíé jednotka

Piovan Group dávkovací systém

Doteco: GRAVIFEED
Gravimetrický kontinuální dávkovač na principu 
úbytku hmotnosti pro "starve feed" extrudery

FDM: GDS Multy
gravimetrický dávkovač na principu měření úbytku 
hmostnosti

Piovan: QUANTUM
Vysoce precizní gravimetrický dávkovač

Doteco: BLENDO ADROIT
Gravimetrický kontinuální dávkovač na principu 
úbytku hmotnosti pro extruzní aplikace

 

Výrobci plastových výrobků na bázi rPET a vloček přizpůsobují 
výrobu pro použi� nestálých materiálů s nestandardními 

parametry ve srovnání s originál materiálem.

Mlýny  |  Krystalizátory  |  Plas�fikátory  |  Chytré sušičky  |  Analyzátory  |  So�ware

Řešení pro výrobu
 s recyklovaným

plastovým materiálem
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https://www.piovan.com
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Vše pro automatizaci.
Senzory, servopohony, PLC, HMI, laserové popisovací 
a svařovací systémy … komplexní portfolio 
pro průmyslovou automatizaci. 

Navštivte náš stánek G1-41 na veletrhu MSV 2021 www.panasonic-electric-works.cz
info.pewczs@eu.panasonic.com
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S touto otázkou jsme se vydali za jednatelem 
společnosti Ing. Tomášem Vingrálkem do 
Šternberku, kde firma sídlí.

Jaké byly začátky firmy Vstřikovací systémy 
pro plast s.r.o?
Počátky naší existence sahají až do roku 1995, 
kdy byl založen výrobní závod pro zpracování 
plastů Hanhartplast s.r.o. Pro práci se použí-
valy asijské stroje značky SELEX (dnes známé 
jako Woojin), které se pro tuto firmu staly stá-
licí. Naše spokojenost s těmito bezproblémo-
vými stroji rostla, avšak problém byl v tom, že 
na českém trhu nebyly dostupné. Proto jsme 
se rozhodli, že je přiblížíme a sami je začneme 
prodávat po České a Slovenské republice. V roce 
2002 jsme podepsali smlouvu o exkluzivitě pro 
Českou a Slovenskou republiku pro naši firmu 
SELEX s.r.o a v roce 2004 jsme přišli na trh jako 
první prodejci asijských strojů.
Začátky jsou vždy těžké. Co bylo nejtěžší pro 
Vás?
Nejtěžší na tom všem bylo přesvědčit české fir-
my o důvěře v jiné, než evropské stroje. Neměli 
jsme tým markeťáků, kteří by nám pomohli vy-
tvořit dobré jméno v očích veřejnosti, za celým 
projektem totiž stáli pouze dva lidé - já a kolega 
technik.
Vstřikovací systémy pro plast s.r.o, neboli VSP - 
to se pojí se zlomovým rokem 2009, kdy jsme 

se rozhodli naši firmu SELEX s.r.o přejmenovat, 
a to v návaznosti na rok 2008, kdy jsme pode-
psali další dvě exkluzivní smlouvy, s korejským 
dodavatelem manipulátorů YUDO Star a s ame-
rickým výrobcem periferií ACS Group a rozšířili 
naše zaměstnanecké řady.
Co jsou podle Vás výhody Vaší firmy oproti 
konkurenčním firmám?
Snažíme se držet krok se stále se zvyšujícími 
technickými nároky a požadavky na trhu, proto 
v našem portfoliu najdete ucelenou řadu produk-
tů, od vstřikovacích strojů Woojin, přes nasavače 
materiálů, sušičky a celé integrované systémy 
italské značky Simatec, po veškeré typy pásových 
dopravníků Virginio Nastri a mnohé další.
Dále je to kvalita a komplexnost našich služeb. 
Mimo prodej strojů nabízíme našim klientům 
i záruční a pozáruční servis, který je vzhledem 
k tomu, že jsme česká firma, maximálně rychlý. 
Samozřejmostí je prodej náhradních dílů, tech-
nologická školení a poradenství pod záštitou 
odborníků v těchto oborech. Naši vyškolení 
technici provádí odborná školení jak u zákaz-
níka, tak i ve školícím středisku. Pro tyto kroky 
jsme se rozhodli v návaznosti na prudký nárůst 
poptávky na vytvoření komplexních dodávek, 
které zahrnují i automatizovaná pracoviště. Pro-
to jsme v této oblasti navázali spolupráci s další 
českou firmou, se kterou tyto požadavky řešíme 
k úplné spokojenosti klientů.

A v neposlední řadě je to i partnerský přístup 
k našim zákazníkům a přátelské prostředí našich 
zaměstnanců.
V jaké oblasti vidíte největší přínos vaší firmy?
Řekl bych, že nejvýrazněji dodáváme výrobky 
a provozujeme služby pro automobilový a elek-
tro průmysl, ale náš největší přínos je ve vcelku 
opomíjené oblasti, kterou je olejové hospodář-
ství a čištění vstřikovacích forem.
Naši další přidanou hodnotu vidím určitě i ve 
školeních, která provozujeme v ostatních fir-
mách. Díky tomu jsou jejich zaměstnanci schop-
ni využívat nabyté vědomosti v praxi, předávat 
je dál a zefektivnit tak chod nejen své práce, ale 
celého průmyslu.
Co je vaším nosným programem firmy?
Jak jsem již zmiňoval, stěžejním programem 
se stává instalace kompletních systémů sušení 
a podtlakové dopravy od firmy SIMATEC. Naší 
bezkonkurenční výhodnou je, že jsem schopni 
implementovat stávající zařízení zákazníků od 
jiných značek do našeho systému, což šetří ne-
malé peníze. V poslední době se více orientuje-
me na prodej a instalaci čínských strojů značky 
LEADWAY a BORCHE. Firma BORCHE je tradič-
ním čínským výrobcem, který nachází uplatnění 
na našem trhu hlavně u firem, které se poohlíží 
po větších strojích nad 500tun.

Začátky vstřikovacích  
strojů v ČR, aneb rozhovor  
s matadorem na české scéně.
Co se skrývá za značkou Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.?

1/3
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Panasonic: Nejlepší kontrast pro
popis plastů laserem - LP-RV200P

Trendy v povrchové přípravě a lepení 
konference od MATRIX

Panasonic má na poli laserových popisovacích 
systémů více jak 25 let zkušeností podložených 
vlastním vývojem i výrobou a na MSV bude 
nejnovější vláknový systém k reálnému 
vyzkoušení.

Laserové	 popisovaní	 je	 stále	 častěji	 používané	
pro	přesnou	a	trvalou	identifikaci	součástek	a	dílů	
napříč	všemi	segmenty	průmyslu.	Vláknové	lasery	
dosahují	 nejvyšší	 kvality	 popisu	 a	 spolehlivosti	
hlavně	v	dlouhodobém	horizontu.	Hlavní	výhody	
oproti	 pevnolátkovým	 nebo	 hybridním	 laserům	
jsou	 nižší	 spotřeba,	 delší	 životnost	 a	 vynikající	
kvalita	popisu.

Panasonic	 implementoval	 nejnovější	 laserové	
technologie	 a	 znalosti	 do	 nového	 systému	
laserového	 popisování	 s	 velmi	 krátkým	 pulsem.	
LP-RV200	tak	přináší	možnost	precizního	popisu	
plastů	stejně	jako	kovových	výrobků.

Další	 setkání	 inovací	 se	 neslo	 nejen	 v	 duchu	
technologií	 broušení	 a	 lepení,	 kterými	 je	 divize	
Automotive	 firmy	 Matrix	 a.s.	 typická,	 ale	 nově	
v	integraci	s	roboty	či	koboty.
Více	 než	 sto	 odborníků	 českého	 a	 slovenského	
průmyslu	působících	v	oblasti	povrchových	úprav	
a	 lepení	 přijalo	 pozvání	 pořadatele	 MATRIX	
Automotive	 na	 odbornou	 konferenci	 Trendy	
v	povrchové	přípravě	a	lepení	2021.	Ta	se	konala	
6.	a	7.	října	2021	v	letovisku	Studánka	u	Rychnova	
nad	Kněžnou.

„Obchodním	 partnerům	 i	 stávajícím	 či	
potencionálním	 zákazníkům	 jsme	 chtěli	
představit	 opravdu	 robustní	 paletu	 možností,	
kterými	 MATRIX	 Automotive	 v	 oblasti	 broušení	
a	lepení	disponuje.	Připraveno	bylo	14	přednášek	
od	českých	a	zahraničních	prezentátorů.	Všichni	
ocenili	 praktické	 ukázky	 robotických	 aplikací	
robotem	 společnosti	 FANUC	 a	 jeho	 broušení	
dveří	karoserie	a	 také	nanášení	dvousložkového	
lepidla	 robotem	 firmy	 Zlínrobotics.“	 prozradil	
ředitel	MATRIX	Automotive	Jaroslav	Švarc.

Laserový	 systém	 LP-RV200	 umožňuje	 pracovat	
s	 délkou	 pulsu	 1	 ns,	 což	 je	 40x	 kratší	 oproti	
předešlému	 modelu	 LP-V10,	 který	 po	 mnoho	
let	 nastavoval	 laťku	 pro	 kvalitní	 průmyslové	
popisování	 zejména	 plastových	 výrobků.	 Navíc	
nový	model	nyní	přináší	možnost	volit	šířku	pulsu	
od	 1	ns	 až	po	200	ns.	Delší	puls	 je	 vhodný	pro	
popis	kovových	materiálů.
Co	 to	 vlastně	 znamená	 pro	 samotné	 aplikace?	
Největší	 výhodou	 velmi	 krátkého	 pulsu	 je	
možnost	 optimalizovat	 teplotní	 dopad	 na	
použitý	 materiál.	 Zejména	 při	 popisu	 plastů	 je	
požadována	 nižší	 teplota.	 V	 opačném	 případě	
hrozí	 tavení	 plastu	 byť	 třeba	 jen	 na	 okrajích	
nebo	jeho	přepalování.	Naopak	s	velmi	krátkým	
pulsem	a	správnou	intenzitou	můžeme	popisovat	
i	 s	 vysokým	 kontrastem	 bez	 tzv.	 přepalů	
nebo	 otřepů.	 Eliminací	 těchto	 negativních	
jevů	 dosahuje	 laserový	 popisovací	 LP-RV200	
vysoce	 kvalitního	 popisu	 s	 nejlepším	 možným	
kontrastem,	což	 je	např.	pro	strojově	čitelné	2D	
kódy	naprostou	nutností.

Laserový	systém	LP-RV200	je	díky	nové	vláknové	
technologii	 vhodný	 i	 pro	 aplikace,	 kde	 je	 třeba	
popisovat	 velmi	 vysokou	 rychlostí.	 Nejnovější	
laserová	 technologie	 pracuje	 s	 frekvencí	 až	 2	
MHz,	 což	 i	 při	 vysokorychlostních	 aplikacích	
zajistí	 opticky	 výborný	 popis.	 V	 kombinaci	
s	 novým	 galvano-skenerem	 umožňuje	 popis	
výrobků	kontrastními	znaky	o	výšce	jen	0,15	mm.

Laserový systém Panasonic LP-RV200 je 
postavený na nové platformě, kde byly 
zohledněny požadavky a zkušenosti 

našich zákazníků z průmyslu: laserová 
hlava s krytím IP 64 umožňuje nasazení 
i v provozech s velkým znečištěním, odolná 
konstrukce snižuje náklady na údržbu 
a záložní zdroj přispívá ke konstantní kvalitě 
popisování. Odpojitelná laserová hlava 
výrazně zjednodušuje integraci do výrobní 
linky i průběžnou údržbu. Panasonic se 
rozhodl implementovat do systému UPS, 
takže dokonce i problémy s napájením nebo 
s kvalitou elektrické sítě jsou minulostí 
a nemají dopad na kvalitu popisu. Laserový 
systém LP-RV200 je vybaven integrovanou 
podporou průmyslových kamerových 
systémů pro analýzu polohy výrobku před 
popisem i následnou verifikaci popisu.
U	 tohoto	 systému	 je	 i	 údržba	 zjednodušena.	
Ventilátor	 v	 kontroléru,	 ochranné	 sklo	 čočky	
a	další	komponenty	jsou	uživatelsky	vyměnitelné	
bez	nutnosti	kontaktovat	servis.

Samotnou	 obsluhu	 a	 nastavení	 laserového	
systému	LP-RV200V	usnadňuje	nový,	uživatelský	
přívětivý	 software	 Navi	 Smart.	 Kromě	
definování	 obsahu	 popisu	 lze	 pomocí	 tohoto	
nástroje	 snadno	 provést	 kompletní	 zálohu	
nebo	 monitorovat	 všechny	 důležité	 parametry	
systému.	Plnohodnotný	software	je	vždy	součástí	
dodávaného	 laserového	 systému	 a	 to	 dokonce	
v	uživatelské	multilicenci.

Pokud	 potřebujete	 popisovat	 plastové	 nebo	
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https://www.roechling-industrial.com
https://www.panasonic-electric-works.com
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Nabízíme náhled do Vaších procesů. Díky produktům na  
testování kvality polymerů, víte každou vteřinu co přesně vyrábíte. 

Analýza a monitoring 
polymerních tavenin  
Laboratorně i on-line.

Inovativní snímače tlaku taveniny Vertex 
společnosti Dynisco přesahuje výkonem 
tradiční snímače. Velké rozdíly jsou, především 
v zcela nové konstrukci, mnohem rychlejší 
odezvě a přívětivosti k životnímu prostředí.

Představuje přímý způsob měření tlaku a ele-
gantní design s robustnější membránou. Přímé 
měření snižuje chybovost a zrychluje odezvu 
díky absenci kapilárních kanálků. Tloušťka 
membrány závisí na rozsahu tlaku a může být 
až 7,5 x silnější než tradiční membrána snímače. 

Přidejte k těmto vlastnostem membránovou 
kompozici Inconel 718 potaženou povlakem 
Dymax® odolávající agresivním a abrasivním 
materiálům a poznáte pravou definici ro-
bustního snímače, který dokáže prodloužit 
životnost a tím významně snižuje náklady na 
pořízení. Inovace v designu snímačů Vertex se 
rovněž podepsala na rychlost odezvy snímače. 
Rychlejší procesy a kontroly vyžadují také ry-
chlejší technologii měření a snímání. Vertex 
je mnohokrát rychlejší než tradiční snímače 
a zlepšují kvalitu produkce v reálném čase.

On-line měření (měření v reál-
ném čase přímo na výrobní lince).  
Dle vašich preferencí jsme schop-
ni naměřený polymer vrátit zpět do 
oběhu nebo může vytékat mimo 
systém do určené nádoby. Výsledky 
můžete vidět i on-line na mobilním 
telefonu. Kdykoliv zpětně můžete 
zjistit kvalitu již vyrobeného ma-
teriálu v režimu 24/7.  Tyto systémy 
jsou celkem 4 a liší se v parametrech 
i způsobu montáže. Systémy jenž 
se připojují pomocí M18 přímo do  
extruderu, pomocí příruby nebo za 
pomocí tlakových portů 1/2-20" UNF 
jsme schopní systémy připojit do 
několika minut. Systémy jsou fixní 
nebo je můžete libovolně přemisťovat. 

Vítejte u Azurr-Technology, s.r.o. 

Bezrtuťové snímače Vertex. 
Nejodolnější snímače na trhu. 

Postupně jsme expandovali i do dalších 
států Evropy a Ruska, získali tak cenné kon-
takty a partnerství, kterých si velmi vážíme.  
Od prvních let v oboru nebyl našim cílem pou-
ze prodej, postupně jsme se vypracovali k 
úpravě produktů na míru, začali poskytovat 
nadstandardní zákaznický servis, aby dodané 
produkty a systémy spolehlivě sloužily řadu  
let s maximálním přínosem.

Od roku 2008 již pod novým názvem. 
Zákaznický servis a špičková úroveň přístro-
jů je to, čím se chceme i nyní pod značkou  
Azurr -Technology, s.r.o. odlišovat. Máme  
zájem o budování dlouhodobých vazeb mezi 
námi a klienty. Proto nabízíme široké možnosti 
podpory a zkušený personál, který je v případě 
poruchy k dispozici do 48 hodin, kdekoliv je 

potřeba. Dokážeme zařízení opravit, revido-
vat či provést kalibraci přímo u zákazníka. 
Samozřejmostí je možnost zapůjčení náhrad-
ního produktu, po dobu vykonání servisních 
úkonů.

V současné době tak nabízíme jedny z nejspole-
hlivějších snímacích technologií pro plastikářský 
průmysl na celosvětovém trhu, laboratorní 
techniku pro testování reologických parametrů, 
recyklační systémy pro všechny polymerní tech-
nologie a mnohem více.

Na dnešním trhu prostě nic podobného není!  
Nový standard odolnosti, ekologické bezpečnosti a spolehlivosti

Azurr Technology se účastní podzimního MSV v Brně –  
navštivte nás v pavilonu G1.

Pokud Vás zaujaly tyto informace, můžete se s námi setkat,  
nebo si vyžádat návštěvu u Vás.

Stejně jako laboratorní 
přístroje pro měření indexu 
toku taveniny řady LMI. Se 
stejné oblibě těší i on-line 
měření z řady PolymerTest.

ViscoSensor - On-line měření  
a monitoring reologických  
parametrů přímo během výroby. 

Na českém trhu jsme začali působit v roce 1990 
pod názvem Dynisco spol. s.r.o., se zaměřením 
na produkty rozvíjejícího se plastikářského 
průmyslu. 

Nabízíme servis, poradenství, školení a kalibraci včetně technické asistence a podpory.Výhradní distributor Dynisco

více na www.azurr-tech.cz

Systémy lze nainstalovat  
na všechny výrobní linky 

 � Rychlá instalace (více možností) 

 � Indexy toku taveniny / MFR / Viskozita

 � Hustota taveniny a mnohem více

 � Výsledky přes RS232/ 4-20mA/ internet

 � Alarmy / upozornění / chytrá ochrana 

Všechny produkty naleznete na 
stránkách www.azurr -tech.cz. 
K dispozici jsou Vám technici 
i operátoři na chatu. Rádi Vám 
nabídneme řešení od Švýcarské 
jedničky na trhu v kombinaci 
s našim servisem a technickou  
podporou jenž známe déle než 30 let.

Všechny  
produkty od  
skupiny MAAG 
na jednom 
místě 

Zubové čerpadla  
a příslušenství 

Filtrační systémy, manuální, 
hydraulické, automatické,  

s proplachem

Vysokovýkonné kontinuální 
filtrační systémy

Švýcarská technologie 
kvalita a preciznost. 

Česká komunikace

Produkty Maag to nejsou jen zubová čerpad-
la a filtrační systémy… Pod značkou skupiny 
Maag naleznete i procesní sušičky, přístro-
je pro kontrolu kvality a dávkování barviv 
nebo automatický odběr vzorků. Vyjímkou 
nejsou ani kompletní systémy Pulverizérů 
a peletizerů. V neposlední řadě je třeba 
zmínit vysokovykonné filtrační systémy 
společnosti Ettlinger, jenž jsou navrženy 
pro aplikace, kde vysoká kontaminace  

polymeru je příčinou časté výměny filtračních 
sít, která je ekonomicky i časově nevýhodná. 
Z těchto důvodů filtrační systémy Ettlinger 
dokáží kontinuálně pracovat dny až týdny, 
bez nutnosti vypnutí linky, snížení produkce 
nebo jiného zásahu ovlivňující výrobu. Tyto 
filtrační systémy polymerní taveniny se 
úspěšně používají po celém světě k filtraci 
všech druhů termoplastických polymerů bez 
ohledu na stupeň kontaminace.

Peletizační systémy od SCHEER

 � AUTOMATIK

 � ETTLINGER

 � GALA

 � MAAG

 � REDUCTION

 � SCHEER

 � XANTEC

Skupina MAAG zahrnuje:

a to vše na: www.azurr-tech.cz 
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parametrů přímo během výroby. 

Na českém trhu jsme začali působit v roce 1990 
pod názvem Dynisco spol. s.r.o., se zaměřením 
na produkty rozvíjejícího se plastikářského 
průmyslu. 

Nabízíme servis, poradenství, školení a kalibraci včetně technické asistence a podpory.Výhradní distributor Dynisco

více na www.azurr-tech.cz

Systémy lze nainstalovat  
na všechny výrobní linky 

 � Rychlá instalace (více možností) 

 � Indexy toku taveniny / MFR / Viskozita

 � Hustota taveniny a mnohem více

 � Výsledky přes RS232/ 4-20mA/ internet

 � Alarmy / upozornění / chytrá ochrana 

Všechny produkty naleznete na 
stránkách www.azurr -tech.cz. 
K dispozici jsou Vám technici 
i operátoři na chatu. Rádi Vám 
nabídneme řešení od Švýcarské 
jedničky na trhu v kombinaci 
s našim servisem a technickou  
podporou jenž známe déle než 30 let.

Všechny  
produkty od  
skupiny MAAG 
na jednom 
místě 

Zubové čerpadla  
a příslušenství 

Filtrační systémy, manuální, 
hydraulické, automatické,  

s proplachem

Vysokovýkonné kontinuální 
filtrační systémy

Švýcarská technologie 
kvalita a preciznost. 

Česká komunikace
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zmínit vysokovykonné filtrační systémy 
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Peletizační systémy od SCHEER

 � AUTOMATIK

 � ETTLINGER

 � GALA

 � MAAG

 � REDUCTION

 � SCHEER

 � XANTEC

Skupina MAAG zahrnuje:

a to vše na: www.azurr-tech.cz 
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Robotizácia s Kawasaki

V  každom  priemyselnom  odvetví  sa  skôr  či 
neskôr ukáže potreba automatizácie výrob-
ných procesov a využitie  robotických rieše-

ní pri rutinne opakovaných úkonoch, ktoré dosiaľ 
robil človek. Nasadeniu robota do prevádzky vždy 
predchádza analýza celého procesu a návrh kom-
plexného  alebo  čiastkového  riešenia,  ktoré  zo-
hľadní špecifiká konkrétnych postupov a ponúkne 
spoľahlivo fungujúci systém. Niekedy môžu byť aj 
jednoduché manuálne úkony tvrdým orieškom pre 
robotickú aplikáciu. Dômyselné riešenie si vyžiada-
la aj robotizácia pracoviska na zváranie a ohýbanie 
oceľových  potrubných  rozvodov  (pre modulárne 
zásobníky plynu).

Zváračka a ohýbačka riadená robotom
Robotické  pracovisko,  ktoré  dodala  naša  spo-
ločnosť,  sa  skladá zo šesťosého  robota Kawasaki 
RS010L s maximálnou nosnosťou na konci rame-
na 10 kg a dosahom až 1925 mm. Na konci rame-
na  má  integrovaný  uchopovač  Schunk  PSH22-2,  
ktorého maximálna uchopovacia sila je 320 N a od-
porúčaná nosnosť 1,7 kg. Samotný uchopovač váži 
0,77 kg. Súčasťou pracoviska je aj zostava zváracej 
stanice vybavená zdrojom ewm Tetrix 352 Synergic 
RC CW s vodným chladiacim modulom a komuni-
kačným rozhraním BUSINT X11 PROFIBUS, univer-
zálna ohýbačka Memoli EUREKAMATIC, pomocný 
tŕň a prepravka na hotové výrobky.
Robot  zabezpečuje  manipuláciu  s  materiálom 
a cez integrované PLC ovláda zváračku a ohýbač-
ku, ktoré nemajú vlastný riadiaci systém. Odoberá 
diely (rúrky a koncovky) z kazetových zásobníkov 
a  vkladá  ich do upínacieho otočného  zariadenia, 
v ktorom spúšťa samostatný zvárací proces. Zva-
rené diely následne odoberá, vkladá do ohýbačky 
a spúšťa samostatný ohýbací proces. Hotové diely 
potom odoberá a ukladá do zberného boxu.
Znie to jednoducho, ale…
Ako  vybrať  z  ohýbačky  rúrku  ohnutú  na  270°? 
Pri  manuálnej  výrobe  dokázal  operátor  s  citom 
v  rukách  voľne  vykrútiť  ohnutú  rúrku  z  upevňo-
vacej hlavy ohýbačky. To sa ukázalo ako zásadný  

problém  pri  nahradení  operátora  robotom.  Aby 
bolo riešenie úspešné, bolo potrebné zmeniť spô-
sob odoberania dielov z ohýbačky: namiesto vy-
ťahovania rúrky robot odoberá celú upevňovaciu 
hlavu (aj s rúrkou), následným kruhovým pohybom 
okolo  pevného  pomocného  tŕňa  vykrúti  rúrku 
z hlavy a hlavu opäť založí do ohýbačky.

Nie  všetky  výrobné procesy  sú  vhodné na  kom-
pletnú automatizáciu, niekedy je citlivosť v rukách 
a  ľudská skúsenosť nenahraditeľná. A niekedy sa 
podarí nájsť šikovné riešenie aj tam, kde to vyzerá 
z pohľadu robotizácie beznádejne. Takže netreba 
vešať hlavu (do ohýbačky).

Robot zabezpečuje manipuláciu s materiálom 
a cez integrované PLC ovláda zváračku a ohý-
bačku, ktoré nemajú vlastný riadiaci systém.

Robot aktivuje proces zvárania a zapína  
servopohon, ktorý otáča obrobok.
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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.

Ekonomické, procesně stabilní, perfektní spojení. 
S inovativní technologií FRIMO dosáhnete nových 
hranic při svařování plastů. Spolehněte se na 
zkušenosti technologických specialistů. 

Co spojíme,
je nerozdělitelné!

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

www.frimo.com   
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Frimo: Čistý řez

Bezhlučné, čisté, rychlé a bez odštěpků - 
takové je ultrazvukové řezání pomocí  
robota.

Při ultrazvukovém řezání je velmi specializo-
vaný nůž rozvibrováván pomocí frekvenčního 
generátoru. Čepel provádí tisíce řezných kmi-
tů za sekundu, které jsou řízeny frekvencí na-
stavenou na generátoru (obvykle 20-40 kHz). 
Čepel a frekvence jsou vždy uzpůsobeny in-
dividuálním požadavkům zákazníka, aby bylo 
dosaženo co nejlepších řezů.

Tento všestranný řezný 
proces lze použít k řezá-
ní nejrůznějších materiá-
lů. Řezat lze sendvičové 
komponenty, všechny typy 
plastů - vyztužené vlákny 
i bez nich, netkané textilie, 
textilie a také lepenku.
Ultrazvukové řezání je 
vhodné také pro bezod-
štěpkové zeslabení nosiče a pěny v oblasti 
předem určených lomových linií pro nevidi-
telné airbagy. Proces nevyžaduje žádné ná-
sledné zpracování. Na zadní straně dochází 
pouze k minimální tvorbě otřepů, což nemá 
za následek ztrátu kvality. Další výhoda: mi-
nimální poloměry lze realizovat i s tvarově 
přesnými řeznými drahami a investice jsou re-
lativně nízké, navíc systém nevyžaduje žádné 
stínění laseru, odsávání ani zvukovou izolaci.
Přehled výhod ultrazvukového řezání  
FRIMO FlexTrim:
î Tichý proces
î Žádné nečistoty
î Čisté hrany
î Možnost vysoké rychlosti řezání
î Spolehlivá koncepce strojů FRIMO

Co lze řezat ultrazvukem?
î Interiérové a exteriérové součásti automobilů
î Nosné konstrukce a pěna (neviditelné  

zeslabení airbagu)

î Kompozitní materiály
î Díly s lakovaným/barveným povrchem
î Obalové materiály z plastů, lepenky atd.
î Listy/fólie
î Rohože a textilie
î A mnoho dalšího
Ultrazvukové řezání je proto zajímavou volbou pro 
mnoho aplikací, protože stroje kombinují výhody 
ultrazvukové technologie s robustní systémovou 
technologií. A údržba ta prakticky není potřeba!

www.frimo.com

 

Kniha o vstřikování termoplastů pro praxi
simulace • analýzy 

odstraňování vad • 3D tisk www.grada.cz
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RADICIGROUP
HIGH PERFORMANCE POLYMERS
FOR E-MOBILITY

Ready to meet the new challenges and opportunities offered by electric
mobility, with an even greater focus on a sustainable approach. 

 
 

www.radicigroup.com

SPECIALTY POLYAMIDES AND
OTHER INNOVATIVE SOLUTIONS
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Termíny vycházení TECHnews 2021:
11. 1.–1. 2.–22. 2.–15. 3.–5. 4. _speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26. 4.–17. 5. _speciál Konf. FORMY-
PLASTY Brno – 7. 6.–28. 6.–6. 9.–27. 9.–18. 10. _speciál MSV Brno – 8. 11.–29. 11.–13. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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