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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017 (9. – 13. říjen)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. – 18. květen)
Svět plastů – č.1/2017 – FORMY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 15. května (uzávěrka 11. 4. )
Svět plastů – č.2/2017 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 1. 9. )
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediadata 2017 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2017 – klikni ZDE

Nové možnosti ve výrobě díky použití
kolaborativního robota Sawyer
Výrobní odvětví stojí před výzvou stále efektivněji vyrábět i v menších sériích se stále se
zvyšujícím stupněm flexibility. Na toto reaguje i HAHN Robotics, který na trh uvádí kolaborativního robota Sawyer, amerického výrobce Rethink Robotics, který umožňuje automatizaci
i v oblastech, kde byla dříve nemyslitelná.
Robot je také schopen přijímat a zpracovávat
vizuální informace a to skrze integrovaný kamerový
systém, který se skládá z kamery se širokým zorným
polem umístěné v oblasti nad monitorem a druhé
kamery značky Cognex umístěné v zápěstí. Tato
kombinace kamer slouží jak k navigaci samotné, tak
i k sofistikovaným optickým aplikacím.

znalosti programovacích jazyků či dalších znalostí potřebných k řízení např. průmyslových robotů.
Robot Sawyer tak může být také velmi rychle
a komfortně přestaven k libovolné pracovní stanici.

Kontakt:
Sawyer pracuje na softwarové platformě Intera 3 Jakub Kupka, HAHN Robotics GmbH
a umožňuje jednoduché, uživatelsky přívětivé Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly
programování, v intuitivním prostředí, bez nutné tel. +420 725 977 384 | www.hahnrobotics.com
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č. 14 – září 2016

k prohlížení,
nebo ke stažení
Společnost HAHN Robotics, patřící do mezinárodní skupiny HAHN Automation, si pro tento ročník
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 2016
přichystala novinku v podobě kolaborativního robota Sawyer, který představuje možné řešení automatizace, tam kde v minulost nebylo možné, ať
z ekonomického či jiného hlediska (sériovost
výroby, flexibilita, aj.) aplikovat tradiční průmyslovou automatizaci.

Tento nový inteligentní robot Sawyer, amerického
výrobce Rethink Robotics, vážící 19 kg, mající sedm
os s dosahem 1260 mm v okruhu 360 stupňů je
schopen, díky citlivé detekci odporu a napětí, nejen
pracovat ve spolupráci s člověkem i bez ochranné
klece, ale také díky patentovaným sensorům dokáže zjistit i změnu polohy předmětu a je vhodný
pro celou řadu úkolů ať již odebírání, přemisťování a odkládání předmětů, ale i pro složitější úkoly.
Jeho adaptivní opakovatelnost s tolerancí 0,1 mm je
v tomto odvětví robotiky opravdu jedinečná.
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ve formátu
pdf zde.
You may also
download
The World of
Plastics No. 14 in
PDF HERE,
eventually browse
through it here.
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Třídit fazole si chtěl vyzkoušet každý
Kvalita je vždy na prvním místě, nikdo nechce nabízet zmetky, shodli se návštěvníci stánku
firmy Jelínek-Trading na brněnském MSV. Největší zájem tak byl o nový optický třídič z Ruska.
O dvacet procent více návštěvníků

Tisíce lidí z řad obyčejných návštěvníků a domácích i zahraničních firem navštívilo stánek
firmy Jelínek-Trading. Potvrdil tak celoroční
rostoucí zájem o produkty této firmy. Vedle
optického třídiče se velké oblibě těšila představení nových sestav potrubí od německé
firmy Jacob, se kterou Jelínek-Trading úzce
spolupracuje již dvacet let.

„Že naše dlouholeté partnerství dobře funguje,
potvrdila i skutečnost, že zástupci firmy strávili
na našem stánku dva dny, kdy odpovídali i na
Praha, Česká republika, 17. října 2016 – Unidotazy zájemců o tato potrubní řešení. Jsme
kátní barevný třídič od firmy CSort dokáže
rádi, že spolupráce bude fungovat i nadále,“
rozpoznat miniaturní částečky, které dokážou
dodal Otto Jelínek.
znehodnotit různý typ výrobků či potravin.
Zájemci se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak
tento unikátní přístroj pracuje s tříděním např.
drceného PET materiálu, měděných třísek,
nebo třeba máku, kávy, rýže či fazolí.
„K poškození reputace firmy stačí jeden špatný
výrobek nabízený v obchodě, je proto důležité
mít kvalitní optický třídič, který rozpozná i minimální rozdíly v barvě a tvaru,“ uvedl Otto
Jelínek, výkonný ředitel společnosti Jelínek-Trading, jednoho z největších českých zpracovatelů plastových odpadů a výrobce PP
regranulátů a kompaundů.

O firmě JELÍNEK-TRADING:
Zlínská společnost JELÍNEK-TRADING se
řadí mezi přední české zpracovatele tříděných plastových odpadů, ze kterých vyrábí kvalitní PP regranuláty a kompaundy.
Již více než dvacet let je v České republice
největším výrobcem kompostérů z recyklovaného plastu.
JELÍNEK-TRADING se specializuje na odborné poradenství a produkty, které umožňují nejen realizaci moderní výroby, ale
také ochranu technologií v různých hospodářských odvětvích a vedou přímo k zajištění nejvyšší kvality výrobků v rámci řízení
jakosti podle norem ISO 9001 a ISO 14000.
Pro řešení všech typů dopravních cest je určen potrubní stavebnicový systém JACOB,
ale i výrobky dalších firem, které JELÍNEK-TRADING zastupuje. Pro účely související
s kvalitou jsou na zakázku vyráběny a dodávány vlastní magnetické separátory nebo
separátory a detektory kovů MESUTRONIC.
Více informací na: www.jelinek-trading.cz

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Vás pozýva na 6. odborný seminár z cyklu

Trendy v plastikárskom priemysle
23. NOVEMBER 2016
Hotel MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra
www.hotelmikado.sk

Účastník získa najnovšie vedomosti z oblasti technológií spracovania
plastov. Tiež získa nové praktické informácie súvisiace s nástrojárňami,
formami, materiálmi.

Cieľová skupina: technológovia, konštruktéri foriem pre plasty,
projektoví manažéri, procesní manažéri, nastavovači – seniori,
technici kvality, a ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych
firmách alebo kooperujú s nimi, odborná verejnosť

Uzávierka prihlášok: 18. 11. 2016 (počet prihlásených je obmedzený
na 60 účastníkov).
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte priamo Hotel MIKADO,
www.hotelmikado.sk, recepcia@hotelmikado.sk alebo telefonicky:
+421 37 321 03 21

Program seminára:
09:45–10:00

10:00–10:10

10:10–11:00
			
11:00–11:45
			
			

11:45–12:20

Registrácia účastníkov

Podpora technológie vstrekovania plastov – spôsoby
a ekonomické prínosy podpory, Ing. Daniel Tužinský
3D technológie a ich využitie vo výrobe výrobkov
z plastov – prehľad technológií a skúsenosti z praxe,
Ing. Jan Homola

13:45–13:55

Prestávka

13:55–15:00
			
			
			

15:00–15:45
			

15:45–16:00
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Cena seminára:
(V poplatku je zahrnuté občerstvenie, obed a zborník s prednáškami.)

Obed

Nová generácia kompozitných materiálov – hlavné
výhody nového materiálu Adjustable Simple ThermoSET,
Ing. Jan Tesař

13:00–13:45
			

Podporné aktivity seminára – propagačné a informačné materiály
jednotlivých firiem. Na seminári majú možnosť firmy prezentovať svoj
výrobný program - výrobky a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. V prípade záujmu, nás
vopred informujte, z dôvodu technického zabezpečenia.

Privítanie účastníkov

12:20–13:00
			
			

Člen SPK: prvá osoba 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH) druhá a ďalšia
osoba 15,00 € bez DPH (18,00 € s DPH)
Nečlen SPK: prvá osoba 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 40,00 € bez DPH (48,00 € s DPH)

Ako využiť potenciál obrábacích strojov na 110
a viac percent – Ing. Ivan Cimr

V prípade neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia
späť. Prihlásené firmy žiadame vyslať náhradníka.

Opatrenia pre optimalizáciu extrúzneho a vstrekovacieho
procesu s účelovým použitím techník povrchovej úpravy
a strojových komponentov. – zástupca firmy,
Ing. Gerhard Trunk, (tlmočenie Ing. Juraj Csáno)
Lakovanie plastov – najvariabilnejší a najefektívnejší
spôsob povrchovej úpravy plastov, Mgr. Tomáš Bičák
záverečná diskusia a záver seminára

6/29(16.é3/$67,.È56.<./$67(5

Úhradu vykonajte prevodom na účet SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Tatra banka, a.s., IBAN: SK76 1100 0000 0026 2819 6482
Variabilný symbol: uveďte IČO Vašej spoločnosti
ŠS: 23112016
Poznámka: Prosíme uveďte – Názov firmy alebo priezvisko/á účastníkov
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Investice do VISI Flow se vrátila už po prvním
měsíci používání.

Společnost Formaplex Limited se sídlem ve Velké Británii, se zabývá převážně vývojem a výrobou hliníkových a ocelových vstřikovacích forem
pro firmy z oblasti automobilového a leteckého
průmyslu. Vyrábí také malé série výlisku s ukončenou výrobou, jako jsou úchyty a držáky, nárazníky a palubní desky. Dále dodávají formy
a komponenty pro kompozitní materiály, realizují speciální obrábění, dokončovací operace,
barvení, flockování a kompletování součástí.
Společnost má více než 40 CNC strojů, včetně 3
a 5osých a jsou schopni obrábět materiál o velikosti 8x6.2x2m, čímž mohou pokrýt širokou
škálu projektů. Dále disponuje 11. vstřikovacími
lisy, od 55 tun do 3500 tun. Specializují se na
konstrukci forem, včetně vtokových analýz, řízení logistiky projektu ve výrobě, měření, testování
forem, designu a výroby. Vyrábějí více než 400
forem každý rok. Mají tedy velmi široký záběr.
Náklady na pořízení VISI se jim díky efektivitě
tohoto softwaru vrátily už během prvního měsíce používání.
Technický ředitel Adrian Chapman vysvětluje, proč
je VISI Flow od Vero Software pro jejich výrobu zásadní. „Simulace vstřikování je spolehlivá a cenově
efektivní a nabízí optimální podmínky lisování, jako
jsou dobře vyvážené vtoky se symetrickými vzory
plnění.“
VISI je uznáván jako jeden z předních světových
softwarových CAD/CAM řešení pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem, postupových
střižných nástrojů a elektrod. Nabízí jedinečnou
kombinaci plošného
a objemového modelování, 3D návrh
forem a komplexní
2D, 3D a 5-osých
obráběcích strategií
s vysokorychlostním
obráběním.
„Speciálně hliníkové
formy mohou být poškozeny, pokud je zvoleno nevhodné místo
plnění, v nesprávném
sledu, nebo příliš
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velkým tlakem. Je velmi snadné při plnění formy
poškodit její povrch. Ale VISI Flow nás upozorní na
všechny potenciální výrobní problémy, jako jsou
studené spoje nebo vzduchové kapsy. Nebo třeba
na to, kde je nejlepší umístění vtoků.“ Vysvětluje Adrian Chapman. „Můžeme rychle analyzovat
data od zákazníka a zjistit tak, kde bude tlak příliš
vysoký, zda nebude materiál příliš rychle tuhnout,
jestli budeme potřebovat více než jeden vstřik a zda
je vstřik správně umístěn a také ověřit proveditelnost zaformování požadovaného plastového dílu.
Po provedené analýze víme co je potřeba změnit
a jsme schopni zákazníkovi správně poradit, jestli změnit tloušťku výlisku, materiál nebo to prostě
celé předělat.“
Před samotným zahájením vstřikování plastu do
formy se ve VISI provede analýza, která poskytuje
stejnou úroveň kontroly jako na samotném vstřikovacím lisu. Simulace předvídají a mohou vizualizovat, jak bude výlisek po vstřikování vypadat
a identifikovat tak všechny estetické problémy.
VISI Flow poskytuje řadu analytických nástrojů,
které mohou pracovat s mnoha proměnnými,
jako jsou tlak, teplota, smykové napětí, zvrásněný povrch, orientace vláken, upínací síly a mnoho
dalších.
„Pomocí nástrojů pro tvorbu dělící roviny jsme
schopni rychle navrhnout jádro a dutinu. Následně
modelujeme šíbry, vyhazovače a další malé součásti - ať automaticky nebo ručně - a začleňujeme
je do formy.“ Vysvětluje technický ředitel. „Ve VISI
můžeme simulovat kinematiku formy a opravit
případné problémy dříve, než začneme obrábět
drahý materiál. Máme tak jasně vymezené oblasti,
kde by mohly nastat problémy. Můžeme takto předat našim zákazníkům úplné a přesné informace
o konstrukci formy a dokážeme jim tak poskytnout
dynamický přístup ke všem jejich potřebám. Jakmile je forma kompletně zhotovena, následuje spousta testů a porovnávání, dokud není zákazníkem
schválena a přijata.“
Společnost Formaplex Limited má nyní výrobní
haly na třech místech v Hempshire, UK o rozloze
14.000 m2 a v letošním roce 2016 plánuje rozšíření
o dalších 11.000m2. V oddělení konstrukce je také
speciální metrologický útvar, kde se všechny díly
pomocí nejnovější technologie CMM (souřadnicových měřících strojů) kontrolují a přeměřují.
Tento útvar vede specialista Grant Keates.
VISI hraje i v tomto procesu klíčovou roli, jelikož
zajišťuje absolutní přesnost a správnou toleranci.
Konstrukce přípravků je velmi snadná a je možné
ji provést ihned i z importovaných dat od zákazníka. „VISI zvládá bez sebemenších problémů načítat
data od zákazníků v různých datových formátech,
což je pro rychlost a kvalitu konstrukce velká výhoda.“ Tvrdí Grant Keates.
Dalším krokem je zaslání hotových dat do výroby.
I zde je místo pro VISI. Díky modulu VISI Machining s vestavěnými vyhlazovacími algoritmy, je
schopné vytvořit vysokorychlostní dráhy pro 3
a 5osé CNC stroje Doosan a Kondia ve velmi krátkém čase.
„Díky softwaru VISI prostě nemáme žádné problémy s konstrukcí a výrobou přípravků. Jednoduše
jsme schopni udělat všechno, co potřebujeme. Oddělení specialistů na konstrukci se neustále vyvíjí.
Každý rok řeší nějaké nové technologie a nyní zařazuje i zpracování plechu a svařování speciálních
ocelí až po kovy jako je titan.“
Shrne-li Adrian Chapman celkové použití VISI ve
společnosti, tak jeho závěr zní: „VISI nám poskytuje klíčové informace ve fázi návrhu a podporuje
kompletně celý proces vývoje a výroby formy, což
v konečném důsledku zajišťuje vysokou kvalitu
produktu. I při velmi konzervativním pohledu na
věc musím konstatovat, že během prvního měsíce
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používání VISI Flow, jsme díky analýzám a vylepšení pracovního procesu zamezili prostojům, opravám forem a plýtvání nástroji a tím nejen snížili
náklady na materiál, ale zároveň ušetřili spoustu
výrobního času.“
Dalo by se tedy na závěr jednoznačně konstatovat, že firma Formaplex Limited, UK díky VISI získala jednotné softwarové řešení pro CAE analýzy,
konstrukci forem a CNC obrábění. Snížila náklady
na konstrukci a získala optimální lisovací podmínky pro vyvářené vstřikování se symetrickým plněním a také možnost vysokorychlostního frézování
pro 3 a 5osé CNC obráběcí centra Doosan a Kondia. A navíc návratnost investice do VISI byla už po
prvním měsíci používání!
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KW9M: Jeden výrobek pro dohled
nad vyrobenou i spotřebovanou energií
Zjistěte více na:
www.panasonic-electric-works.cz

Panasonic: Nová generace laserového svařování
Panasonic přináší na trh nový systém laserového svařování
plastických hmot - řadu VL-W1.
Přednosti laserového svařování plastů
Laserové svařování plastů nabízí rozhodující výhody ve srovnání s konvenčními
technologiemi spojování plastů, jakými jsou například ultrazvukové svařování,
lepení, atd. Laserové svařování je čistý a přesný proces, ve kterém mohou být
plastové součásti spojeny bez viditelných svarů. Spojování pomocí laserové
energie nezanechává žádné zbytky lepidla a také nevytváří žádné částečky,
jejichž přítomnost může později vést k problémům u hotové součástky. Tento
proces spojování při extrémně nízké spotřebě energie zároveň přináší spojování součástek jen pod mírným tlakem. Tento postup zajistí spojení konstrukčních částí bez pnutí a tím pádem s velmi malými deformacemi. U laserových
systémů VL-W1 je laserové svařování vysoce přizpůsobitelné potřebám svařovaných součástek.
Jednotlivé kroky procesu mohou být monitorovány a kompletně zdokumentovány, a proto jsou užitečné a použitelné i pro kontrolu kvality.
Nový laserový svařovací systém VL-W1 nabízí mnoho dalších výhod a přináší
tak do spojování plastů nové možnosti.
Další informace najdete na adrese:
www.laser.panasonic.eu.
Vláknové lasery Panasonic splňují požadavky kladené na novou generaci laserového svařování a přinášejí tak revoluci do spojování plastických dílů.

Požadavky plastikářského průmyslu jsou vysoké. Zatímco se zvyšuje tlak na
rychlost výroby, nové produkty jsou stále komplexnější. Všechny výrobky by
proto měly splňovat parametry vysoké kvality, být jasně identifikovatelné a tím
umožnit lokalizování v případě následných poruch.

Laserové systémy pro označování výrobků Panasonic se již etablovaly na trhu
díky své vynikající kvalitě i nadstandardním službám. Důležitým prodejním
argumentem je vláknová laserové technologie MOFPA, která se osvědčila při
identifikaci značených plastových komponent. Znalosti a dlouholeté zkušenosti byly použity i při vývoji nového laserového svařovacího systému VL-W1.
Vláknové laserové technologie nabízejí v současné době maximální energetickou účinnost a protože laser nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, jsou
provozní náklady systému laserového svařování plastových dílů jen zlomkem
oproti standardnímu zpracování.

NOVĚ u Meusburgera – kompaktní posuvná jednotka
pro malé zástavbové prostory

Automatická bezpečnostní spojka pro přípojky chlazení

S novými kompaktními posuvnými jednotkami
nabízí Meusburger štíhlou variantu šíbrů speciálně vhodných pro malé zástavbové oblasti.
Kromě jejich velikosti Vás přesvědčí i provedení vhodné ihned k zabudování a jejich kvalita.
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DLC povlakování šíbrů umožňuje jejich vysokou odolnost proti opotřebení, stejně jako
nejlepší kluzné vlastnosti. Nejvyšší přesnost
v konstrukci a produkci garantuje u nových
posuvných jednotek maximální procesní stálost ve vstřikovacím procesu.
Právě pro komplexní formy jsou jednotky šíbrů s malou zástavbou požadovány. Speciálně
proto nabízí Meusburger nové, vysoce přesné
kompaktní posuvné jednotky v extrémně malé
zástavbové velikosti, připravené ihned k zabudování. Velké rohové rádie pravoúhlých kompaktních posuvných jednotek zástavbu jistě
a jednoduše utvoří. Tímto může být upuštěno
od časově náročné pojistky proti pootočení.
DLC povlakované šíbry z materiálu 1.2343 s 54
HRC nabízí nejen pouze vysokou odolnost proti
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opotřebení, ale i nejlepší kluzné vlastnosti. Díky
ESU kvalitě se šíbry výborně hodí pro vysoce
lesklý povrch. Dodatečné dopasování předpětí
šíbrů je jednoduše možné díky dodávaným dosedacím destičkám. Na výběr jsou dvě provedení kompaktních posuvných jednotek se třemi
variantami: Provedení E 3360 může být namontováno jednoduše a časově nenáročně přes dělící rovinu nebo ze zadní strany. Pro použití při
velmi malém prostoru nabízí Meusburger kompaktní posuvnou jednotku E 3330. Dle varianty
je možná vestavba také s otočením o 180°. Tímto můžete získat místo pro trysky horkého vtoku
nebo chladící vývrty. Nové kompaktní jednotky
šíbrů od Meusburgera jsou jako obvykle ihned
k dodání ze skladu.
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POZVÁNKA na webinář TD-IS
Název semináře: „Zvyšování kvality plastových dílů pomocí optimalizace
vstřikovacích forem simulací procesu“
Termín: 25.11.2016 , 12:30 -. 13:15 hod
Prezentátoři: Ing. Pavel Mareš, ředitel společnosti a Ing. Aleš Ausperger,
Ph.D., senior consultant
Anotace: Plastové díly a nástroje na jejich výrobu jsou stále složitější
a komplexnější, objevují se nové materiály, zpravidla plněné vlákny, technologie 3D tisku umožňují použít conformální chlazení,… Pokud se má výrobce formy dostat do špičky a udržet se tam, neobejde se bez nástroje
na simulaci celého procesu vstřikování plastu. Jasným standardem v této
oblasti je pak software Moldflow od firmy Autodesk.

Agenda:
Základní představení TD-IS a Autodesk řešení
Autodesk Moldflow – od optimalizace dílu po kompletní simulaci
procesu a formy
Představení několika konkrétních problémů
Diskuze
Registrace: emailem do 25.11.2016 do 9 hod. Přihlašovací údaje na webinář budou všem zaregistrovaným zaslány emailem nejpozději v pátek
v 9 hod, kdy je ukončena registrace.
Odkaz na web:
http://www.td-is.cz/cs/aktuality/webinar_moldflow_251116.htm

Ultimaker 3 zpřístupňuje profesionální
3D tisk všem zájemcům

3Dwiser přináší na český trh nejnovější model z celosvětově oblíbené rodiny 3D tiskáren Ultimaker – proslulé spolehlivostí i kvalitou
Praha, Česká republika, 18. října 2016 – Společnost 3Dwiser, přední český prodejce technologií pro spolehlivý 3D tisk, uvádí na středoevropský trh napjatě očekávanou novinku
– stolní 3D tiskárnu Ultimaker 3. Návrháři
díky ní získávají svobodu navrhovat a tisknout geometricky složité modely a využívat
přitom pokročilých materiálů, jako je například Nylon. Vzájemně sladěný hardware,
software, kombinace materiálů a tiskových
nastavení umožňují opakovaně dosahovat
nejlepších výtisků.

Profesionální a vysoce spolehlivý stolní 3D tisk
je s novinkou Ultimaker 3 ještě dostupnější
uživatelům napříč obory – od konstruktérů
přes architekty a projektanty až po designéry, umělce či nadšené modeláře. Z klíčových
vlastností tiskárny Ultimaker 3 vybíráme:

s ohledem na konkrétní projekty. Model s
n Maximální kvalita výtisků se snadno vymětiskovým objemem 215 × 215 × 200 mm
nitelnými moduly Print Cores – na míru při(při tisku dvěma materiály 197 × 215 × 200
způsobenými různorodým materiálům. Užimm) doplňuje verze Extended s maximální
vatel tak například může sáhnout po dvou
výškou výtisku rovnou o 100 mm větší, tedy
modulech pro základní stavební materiál
(PLA, ABS atd.), nebo po kombinaci s mo215 × 215 × 300 mm.
dulem pro tisk rozpustných podpor (PLA + „Ultimaker 3 je výsledkem intenzivního třílePVA, Nylon + PVA).
tého vývoje, jehož cílem bylo uvést na trh 3D
n Pohodlnější komunikace s připojením k tiskárnu splňující rostoucí požadavky i těch
síti – bezdrátově přes WiFi či klasicky přes nejnáročnějších uživatelů. Zatímco dosud byl
Ethernet. Přímo z aplikace Cura lze do tis- stolní 3D tisk vnímán především jako prostřekárny posílat připravené modely a na dálku dek pro rychlou výrobu prototypů či malosériokontrolovat průběh 3D tisku – a to i na více vou výrobu, rozšířené možnosti nového modelu
tiskárnách, včetně obrazu ze zabudovaných nizozemské značky Ultimaker tuto hranici překamer. Nechybí ani tradiční připojení přes kračují. Očekáváme, že uživatelé napříč odvětUSB.
vími i v oblasti vzdělávání dokážou brzy využít
n Automatizace tiskových úloh snižuje riziko zajímavých vylepšení u svých projektů,“ dodává
omylu při přípravě tisku a podporuje opa- Tomáš Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser,
kovatelnou výrobu bezchybných výtisků. která je výhradním distributorem 3D tiskových
Ultimaker 3 umí chytře detekovat materiály řešení Ultimaker pro Česko, Slovensko a Madíky technologii NFC a připravit pro ně ta ďarsko.
nejlepší tisková nastavení, včetně aktivního Ultimaker 3 je od dnešního dne (18. října 2016)
vyrovnání tiskové podložky.
dostupný celosvětově – tedy i na českém, slo-

n Spolehlivý tisk geometricky velmi složitých
modelů s novou sestavou dvou extruderů. V
jediném výtisku umožňují kombinovat pokročilé materiály, včetně těch rozpustných n Dvě rozměrové varianty opět umožňují venském a maďarském trhu. Více informací
uživatelům zvolit si ideální 3D tiskárnu najdete na www.3dwiser.com/ultimaker.
pro dočasné podpory.

TECH news
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TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním
svázaných, na 1500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových
adres kompetentních osob. Publikování krátkých tiskových zpráv, novinek, aplikací
je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017 (9. - 13. říjen)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. - 18. květen)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (23. - 26. květen)
a Plastpol Kielce ( 23. - 26. květen)
Kolín, listopad 2016

Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé,

opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít
newsletter TECHnews.
Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl.
zde
zde náhled Svět plastů speciál PLASTEX-MSV Brno 2016

č.1/2017 – FORMY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 15. května
(uzávěrka 11.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferenci,
rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2017 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 1.9.) jako speciál a mediální partner veletrhu
v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR. Na Výstavišti
pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a rovněž ze
samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš
stánek.
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních
zákazníků.
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským
klastrem (www.plastr.cz).
Objednávku zašlete laskavě na adresu:
Svět plastů – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu:
mach@machagency.cz
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.

TECH news
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Ceník inzerce 2017
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

1/4 strany
92 x 132

*)

*)

minimální možný rozměr

1/1 celá strana
190 x 270

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
n
n

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
distribuce on-line v pdf formátu

n
n

periodicita – 1 x za tři týdny
distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

2 sloupce
128 x 30
podval

3 sloupce
193 x 30
podval

3 sloupce
193 x 40
podval

1 sloupec
58 x 60
square

2 sloupce
120 x 60
square

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu
1
2
4

1/ Full Banner
7000,-/měsíc

468x60 px

3/ Square button
5000,-/měsíc

125x125 px

2/ Square
6000,-/měsíc

250x250 px

4/ Skyscraper
7000,-/měsíc

120x600 px

3

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.
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