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Aktuální vydání Světa plastů číslo 18, 
Plastex-MSV 2018 k prohlížení, nebo 
ke stažení ve formátu PDF ZDE.

You may also download The World 
of Plastic No. 18 - 2018 in PDF HERE, 
eventually browse through it here.

OnRobot představuje Quick Changer, 
nástroj k posílení flexibility 
kolaborativních aplikací

Společnost OnRobot, vedoucí poskytovatel 
inovativních koncových nástrojů pro kolabora-
tivní roboty, představila na svém partnerském 
setkání Collaborative Automation Tour 2018 
v Praze produkt Quick Changer určený k rychlé-
mu přenastavení kolaborativních aplikací. Quick 
Changer vyvinutý a patentovaný firmou Purple 
Robotics získanou v nedávné akvizici nabízí vý-
robním firmám využívajícím kolaborativní robo-
ty další zvýšení flexibility prostřednictvím rychlé, 
snadné a bezpečné výměny koncových nástrojů.
Produkt je plně kolaborativní – bez ostrých 
hran, se snadnou manipulací a o hmotnosti 
pouze 200 gramů. Nízká hmotnost má zane-
dbatelný vliv na zatížení robota a minimální 
vzdálenost od TCP redukuje opotřebení kloubů 
robota. Quick Changer uvolňuje koncové ná-
stroje na jedno kliknutí a po připevnění jsou ná-
stroje automaticky nastaveny do správné pozice 
s přesností 0,02 mm. Quick Changer může být 
využit na jakémkoliv robotickém rameni, dronu 
či jiném zařízení s obrubou dle standardu ISO-
9409-1.
S novým produktem nemusejí již podniky po-
užívat těžké a nebezpečné předměty na výmě-
nu nástrojů se špičatým zakončením či ostrými 
hranami. Quick Changer prohlubuje interakci 

mezi roboty a lidmi o další prvky bezpečnosti 
a spolehlivosti. Nové zařízení je nyní k dispozici 
v široké sítí distributorů OnRobot.
„V  dnešním  výrobním  průmyslu  je  flexibilita 
k rychle se měnícím požadavkům zákazníků kri-
tickým faktorem úspěchu,“ řekl Enrico Krog Iver-
sen, výkonný ředitel OnRobot. „Nový  produkt 
dokáže  významně  urychlit  přenastavení  mezi 
kolaborativními  aplikacemi  s  využitím  rychlej-
ší  výměny koncových nástrojů.  Stejně  jako naše 
uchopovače a další produkty je také Quick Chan-
ger plně kolaborativní, což znamená jednoduchý 
k použití, nákladově efektivní a zcela bezpečný.“

Vaše PF 2019 v TECHnews 
ideální poděkování v plastikařině
Personální inzerce v TECHnews 
cesta jak obsadit poptávané pozice v plastikařině

TECHnews vyjde ještě 5. 12. 
více možností na poslední straně, nebo volejte 606 715 510

 
 


Patentovaná technologie umožňuje rychlou, snadnou a bezpečnou 
výměnu koncových nástrojů
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HRS�ow Slovakia - Czech Republic
Mob. +421.910.910949 • slovakia@hrs�ow.com

SDRUŽENÁ FORMA PRO VNITRNÍ OBLOŽENÍ DVERÍ VYZDVIHUJE 
PREDNOSTI TECHNOLOGIE HORKÝCH VTOKU FLEXFLOW

Společnost HRS�ow na veletrhu Fakuma 2018 
předvedla novou sdruženou formu pro výrobu tří 
vysoce kvalitních pohledových částí dveřního 
modulu do interiérů automobilů najednou. Použití 
technologie FLEX�ow zajišťuje výrobu 
bezvadných dezénovaných povrchů i v případě, 
že se jednotlivé součásti od sebe rozměrově a 
objemově značně liší.

Díky technologii vstřikovacího systému se 
servopohonem FLEX�ow je možné jemně regulovat 
polohu a rychlost jednotlivých uzavíratelných 
vtoků a optimalizovat tak tlak, průtok a objem 
taveniny ve všech třech dutinách. Tato přesná 
regulace zabraňuje přeplnění a tvorbě otřepů na 
menších dílech, zatímco se všechny dutiny 
najednou zaplňují. Kromě toho lze v jednotlivých 
dutinách dosáhnout přesného smrštění 
požadovaného dílu.

Co se týče průřezů, celý systém horkých vtoků je 
též navržen tak, aby umožňoval rychlou změnu 
materiálu a barvy. VÍCE INFORMACÍ 

Passion for 
expertise

Objemy tří prvků – obložení dveří, kapsy na mapy a 
výztužného sloupku – jsou 560 cm³, 338 cm³ a 58 
cm³, kdežto průměrná tloušťka stěny se pohybuje 
od 2,3 mm u největší součásti po 3 mm u nejmenší. 
Dosáhnout dezénovaného povrchu pohledových 
ploch a jemné síťové struktury mřížky reproduktoru 
zabudovaného do kapsy na mapy bylo skutečně 
náročné, ale tohoto úkolu jsme se úspěšně zhostili.

Formu, která je primárně určena ke zpracování 
propylenu a doplňkově i ABS, si zákazníci 
společnosti HRS�ow budou moci vyzkoušet se 
svými materiály.

Jako alternativu ke komplexní technologii FLEX�ow 
mohou výrobci novou formu také využít v 
kombinaci se snadno ovladatelným produktem 
FLEX�ow One, u něhož proud taveniny řídí citlivý 
řídicí modul individuálně propojený s jednotlivými 
tryskami.

https://www.hrsflow.com/eng/news/news/family-mold-for-inner-door-trim-highlights-the-performance-of-the-flexflow-hot-runner-technology.php
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Jsme společnost zabývající se službou laserového čištění. Laserové čištění je efek-
tivní a rychlá metoda, která je současně velmi šetrná k čištěnému povrchu. Stroj pro 
laserové čištění je mobilní a je možné ho přemístit k Vám do výroby při zachování 
všech bezpečnostních standardů. S laserem lze čistit téměř jakoukoliv povrchovou 
nečistotu jako je koroze, mastnota, lak, nánosy plastů a další nežádoucí nečistoty na 
povrchu jakéhokoliv kovu. Energie pulzu laseru je absorbována v nečistotě a přemě-
něna na teplo. Teplotním rozdílem dochází k vnitřnímu pnutí a tím se „rozbíjí“ che-
mická vazba mezi nečistotou a základním materiálem. Je to ekologické čištění, kdy 
nevzniká žádný další přidaný odpad a odstraňovaná nečistota je ihned odsáta do 
vysavače. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.laserove-cisteni.cz 
nebo nás kontaktujte e-mailem info@laserove-cisteni.cz, případně jsme Vám k dis-
pozici na tel. 774 774 950.

Kontakt:
Tel.: +420 774 774 950
Email.: info@laserove-cisteni.cz
Web.: www.laserove-cisteni.cz.

Šestý ročník, 25 přihlášených projektů, tři ocenění a respekt všem. To jsou základní fakta o právě ukončené soutěži 
Inovační firma Zlínského kraje. Výsledky byly slavnostně oznámeny dnes v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně. Za 
aktivitou stojí Zlínský kraj, cílem je podnítit firmy k vyšší míře inovací oceňováním a zviditelňováním nejlepších 
podnikatelských subjektů. Organizací soutěže je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum sídlící ve Zlíně.

První ročník projektu odstartoval roku 2009, ná-
sledující byly uskutečněny s dvouletými přestáv-
kami v letech 2010, 2012, 2014, 2016 a právě le-
tos. Přihlášené projekty hodnotí odborná komise, 
v níž nechybějí podnikatelé, investoři či experti 
na vědu a výzkum. Udělení ocenění představu-
je především uznáním za kvalitní práci v oblasti 
inovačních aktivit, zvyšuje prestiž a kredit firmy, 
napomáhá k dobrému vnímání u zákazníků.
„Letošní  ročník  soutěže  Inovační  firma Zlínského 
kraje  potvrdil  kvalitní  úroveň  inovačních  firem 
v  kraji,“ říká jeden z hodnotitelů Pavel Švejda 
z Asociace inovačního podnikání ČR. O tom, že 
jde v mnoha případech o projekty přesahující 
svým významem hranice regionu svědčí i to, že 
čtyři z přihlášených firem byly zařazeny do hod-
nocení celonárodní soutěže Inovace roku 2018.
Do finále soutěže Inovační firma Zlínského kraje 
postoupilo pět firem. „Finálové  složení  ukazuje, 
že inovace posilující konkurenceschopnost je mož-
né hledat všude – velikost firmy ani obor nejsou 

limitem. O pomyslné stupně vítězů letos bojovaly 
jak velké společnosti, tak i menší firmy či živnost-
níci  od  strojařů přes plastikáře až po  softwarové 
vývojáře,“ říká k letošnímu ročníku jednatel po-
řádajícího Technologického inovačního centra 
Pavel Slováček.
První místo nakonec porota přiřkla inovačnímu 
projektu zlínské firmy Incinity s.r.o. Jde o plat-
formu pro chytrá města nazvanou Invipo. Umí 
propojovat data z různých systémů do jednoho 
celku, nabídnout přehledné sledování výstu-
pů a efektivní řízení chytrých projektů. Díky své 
modularitě nabízí řešení mnoha problémů ve 
městech – od zvýšení bezpečnosti provozu přes 
řízení dopravy až třeba po inteligentní parkování.
Na druhé příčce skončila Fatra a.s., významný 
světový zpracovatel plastů, který v Napajedlech 
a Chropyni zaměstnává více než 1 300 zaměst-
nanců. Do soutěže se přihlásila s projektem Tra-
diční české nafukovací hračky s novým designem. 
Cílem bylo rozšířit nabídku hraček s využitím 

inovativních technologií. Výsledkem je produkt 
nafukovací stan ve tvaru indiánského teepee. 
Jeho autorem je designérka Veronika Vašátková 
a výrobek je chráněn evropským průmyslovým 
vzorem. Součástí projektu bylo i pořízení nové 
vysokofrekvenční svařovací technologie.
Pomyslný bronz si ze soutěže odnáší Martin 
Horák z Bílovic. V nově zrekonstruované bývalé 
škole v Bílovicích vyrábí nafukovací katamarány. 
Lodě jsou mimo jiné unikátní tím, že je lze po-
měrně pohodlně převážet i v autech. Už deset let 
se jeho firma zabývá výrobou plavidel, své jméno 
si vybudovala už i v zahraničí, patří k předním ev-
ropským výrobcům. Do soutěže šel s projektem 
Vývoj nového katamaránu MINICAT GUPPY. Pra-
coval na něm dva roky a přináší zcela nová vlastní 
technická řešení.
Do finále se probojovaly také firmy Avex Steel 
Products s.r.o. z Otrokovic a AZUB bike s.r.o. 
z Uherského Brodu. „Otrokovičtí  strojaři,  kte-
ří  dominovali  minulým  dvou  ročníkům  soutěže  

Nejlepší inovace? Software pro chytrá města, 
nafukovací hračky a katamarán
Vyvrcholila soutěž Inovační firma Zlínského kraje
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Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice 
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029
e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

http://www.laserove-cisteni.cz
mailto:info%40laserove-cisteni.cz?subject=
http://ppkovanda.cz/
http://www.laserove-cisteni.cz
https://inovacnifirma.cz/aktualne/2018/tz-tic-soutez-inovacni-firma-zlinskeho-kraje-2018-jiz-zna-sveho-viteze
http://www.mkmaziva.cz
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Roboty KUKA nejen automatizují 
proces lakování v Hannexu
Ve spolupráci s klienty, jako je společnost Samsung, řešila polská firma 
Hannex dosažení vysoké úrovně lakování, potýkala se s rostoucími nároky 
na kvalitu a kapacitu. Rozhodla se proto automatizovat své lakovny. Robot 
KUKA KR AGILUS se stal jejich volbou s ohledem na jeho dosah, rychlost, 
přesnost a spolehlivost. Výhody tohoto řešení pozitivně ovlivnily celou 
firmu, nejenom výrobní linku.

Společnost Hannex byla založena v roce 1996 jako 
rodinná firma v polské vesnici Ordzin. Nejprve se 
specializovala na lakování automobilů, ale brzy 
rozšířila rozsah svých služeb a zákazníků. V roce 
2010 se korejská společnost Samsung stala jejím 
klientem a požadovala nadstandardní úroveň kva-
lity a také větší výrobní kapacity. Výsledkem bylo 
rozhodnutí automatizovat lakovny, ale vysoké 
počáteční náklady a nejasný výhled na návratnost 
investic byly překážkami tohoto cíle.
KUKA nabídla nejlepší řešení a kvalitní služby
Na veletrhu ITM v Poznani byla nakonec uzavřena 
dohoda mezi Hannexem a firmou KUKA. Bohaté 
zkušenosti společnosti KUKA v automatizaci a po-
zitivní hodnocení referenčních zákazníků byly hlav-
ními faktory pro toto rozhodnutí. A také jednodu-
chost, s jakou mohou být roboty naprogramovány 
a integrovány do linky. Důležitým faktorem byla 
i technická podpora, která se opírá o kvalitní po-
prodejní servis a také o zkušenosti kompetentních 
integrátorů, kteří spolupracují se společností KUKA.
KR AGILUS přesvědčil svou přesností, rychlostí 
a spolehlivostí
Společnost KUKA nabídla malý robot KR AGI-
LUS, který má největší dosah mezi konkurenčními 
produkty a umožnil tak efektivní řešení pracovní 
stanice. Zákazník je spokojen hlavně s vysokou 
účinností a přesností robota. V lakovně se používá 
robot s nejvyšším zatížením 10 kg – nemanipulu-
je však s touto maximální hmotností a tím se také  

prodlužuje jeho životnost. Robot pracuje se 
zatížením asi 3 kg a pohybuje se plnou rych-
lostí. Po uplynutí jednoho roku práce nejsou 
viditelné žádné známky opotřebení nebo 
změny kalibrace. To znamená, že minimální 
náklady na servis přinesou také rychlejší ná-
vratnost investice.

Automatizace přinesla více pracovních míst
Zpočátku se zaměstnanci obávali robotů, které je 
nahradily ve výrobních linkách. Místo toho si však 
zkušení lakýrníci rozšířili svou kvalifikaci a absol-
vovali kurzy v oblasti robotiky. Stali se supervizory 
automatizovaného lakovacího procesu, kontrolovali 
kvalitu výroby a zajišťovali řádnou údržbu pracovi-
ště. Intuitivní rozhraní robota usnadnilo kódování 
a volbu správného lakovacího programu. Zavede-
ní robotů se promítlo do zvýšené kapacity výroby. 
Výsledné produkty splnily kvalitativní očekávání 
klientů a přiměly je zadávat větší objednávky. Ro-
boty tak vytvořily potřebu nových pracovních míst 
ve společnosti. Výsledkem byl opak toho, čeho se 
obávali pracovníci: Nikdo nebyl propuštěn, část 
zaměstnanců získala vyšší kvalifikaci, vznikla nová 
pracovní místa a v neposlední řadě Hannex získal 
stabilní pozici na trhu s velmi zajímavým výhledem 
do budoucnosti.
Výhody řešení pozitivně ovlivnily celou firmu, 
nejenom výrobní linku
Ředitel společnosti Krzysztof Iwanicki je proto velmi 
spokojen s krátkou dobou RoI (návratnost inves-
tice), zvýšením kvality a výrobních kapacit a také 
s tím, jak přijali roboty pracovníci firmy: „Doporu-
čujeme toto řešení všem podnikatelům, kteří zvažují 
proces  automatizace.  Je  to  první  krok  k  dosažení 
podobného úspěchu, kterého se dopracoval rodinný 
podnik z Ordzinu.“

Inovační firma Zlínského kraje, se letos zapojili s projektem zaměřeným na automatizaci 
a robotizaci administrativních a výrobních procesů. Uherskobrodská firma, za níž stojí 
Aleš Zemánek, se věnuje vývoji a výrobě lehokol a tříkolek či vozíků za kola. Novinkou je 
produkt AZUB Ti-FLY – celoodpružená sportovní tříkolka,“ doplňuje výčet za pořadatele 
Lenka Kostelníková.
Během slavnostního večera byla udělena i speciální Cena České spořitelny, a.s., která je 
jedním z partnerů soutěže. Získala ji firma ZLÍN ROBOTICS s.r.o. Jde o start-up společ-
nost, která se zaměřuje na autorizovaný prodej, servis a systémovou integraci unikát-
ních robotických technologií. Snaží se být i popularizátorem tohoto oboru, představu-
je moderní technologie studentům a dětem při různých akcích, které pořádá.
Konference ZLINTECH
Letošnímu slavnostnímu vyhlášení v hotelu Baltaci Atrium předcházela unikátní konfe-
rence našlapaná informacemi o tom, jak využít moderní trendy v podnikání. Akci na-
zvanou ZLINTECH rovněž připravilo Technologické inovační centrum. Připraveno bylo 
13 přednášek expertů či podnikatelů se zkušenostmi v zavádění zásad Průmyslu 4.0 
do vlastního podnikání. Zájemci se mohli dozvědět, jak se vypořádat s nedostatkem 
zaměstnanců, jak se zbavit zbytečného papírování a jak zvýšit konkurenceschopnost. 
„Odpovědi  na  tyto  otázky mají  jednoho  společného  jmenovatele  –  Průmysl  4.0,  tedy 
čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta spočívá v hlavně digitalizaci a automatizaci výroby,“ 
říká Alena Vyškovská z Technologického inovačního centra.

Galerie vítězů soutěže Inovační firma Zlínského kraje
2009 – 5M s.r.o., Kunovice
2010 – KOMA MODULAR s.r.o., Vizovice
2012 – Česká zbrojovka a.s., Uherský brod
2014, 2016 – Avex Steel Products s.r.o., Otrokovice
2018 – Incinity s.r.o., Zlín

http://www.kuka.com
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Společnost ENGEL se svým systémem CC300 změnila 
svět rozhraní člověk–stroj. S řídicí jednotkou je používání 
vstřikovacích strojů a integrovaných systémových řešení 
ještě efektivnější, uživatelsky přívětivější a bezpečnější. Řídicí 
jednotka ENGEL byla prezentována na své páté narozeniny 
společně s vylepšeným řídicím konceptem a novými funkcemi 
na veletrhu Fakuma 2018 v německém Friedrichshafenu od 16. 
do 20. října. Přímo na displeji se přehrávají výukové materiály, 
díky kterým má obsluha stroje neustálý přehled o aktuální 
situaci a o oblastech s potenciálem k optimalizaci.

Čím dál složitější výrobní procesy si žádají stále 
pokročilejší řídicí technologie. Čím je řídicí jed-
notka jasnější a intuitivnější, tím je obsluha strojů 
a výrobních buněk snazší a efektivnější. Proto je 
pro výrobce vstřikovacích strojů a poskytovatele 
systémových řešení společnost ENGEL při po-
kračujícím vývoji řídicí jednotky CC300 hlavním 
vodítkem motto „hlavně jednoduše“. Design 
a provozní filozofie jsou základními prvky skuteč-
ně intuitivní obsluhy bez omezení rozsahu stroje 
nebo systémového řešení.
Vývoj ovlivněný preferencemi zákazníků
Řada vylepšení a inovací je výsledkem konkrétní-
ho požadavku určitého zákazníka, jako například 
přehled všech komponentů a úloh zobrazený na 
domovské obrazovce. Komponenty, jako je vstři-
kovací jednotka, nebo úlohy, jako je nastavení 
formy, se používají jako výchozí bod v řídicí jed-
notce obzvláště často. Díky novému uspořádání 
sdíleného zobrazení může obsluha stroje pře-
cházet mezi jednotlivými úlohami a komponenty 
ještě rychleji. Podobně jako tomu bylo u systému 
CC200, je možné stránku s nastavením výroby 
a systému otevřít z jakékoli stránky jednoduchým 
potažením od levého nebo pravého okraje obra-
zovky, což pomáhá hladkému přechodu uživate-
lů ze systému CC200 na CC300.
Již od začátku byly vzorem pro vývoj uživatelské-
ho rozhraní CC300 chytré telefony. Jasně je to 
znovu vidět u nejnovějších vylepšení. V novém 
vydání je například možné neuvěřitelně snadno 
a rychle vytvářet a upravovat oblíbené položky. 
Zobrazují se v horní části obrazovky a uživatel je 
tak má stále na očích.

Ještě lepší orientaci pak zaručuje navigace s po-
pisem cesty. Zobrazuje celou navigační cestu 
a uživatel tak stále vidí, na jaké úrovni se nachází, 
a může se cíleně přesunout na jinou požadova-
nou úroveň. Tlačítka Domů a Zpět jsou pevnou 
součástí každé stránky.
Stroj a robot sdílí provozní logiku
Každý vývoj řídicí jednotky u společnosti ENGEL 
vždy zahrnuje jak řídicí panel stroje, tak ruční 
jednotku robota. Společnost ENGEL nabízí vyso-
ce integrované a automatizované výrobní buňky 
z jediného zdroje. Za účelem dosažení jednotné-
ho vzhledu, dojmu i provozní logiky v rámci ce-
lého systému zakomponovala společnost ENGEL 
robotickou řídicí jednotku RC300 do řídicí jed-
notky stroje CC300. Nová řídicí jednotka obslu-
ze systému umožňuje používat filtry na stránce 
s nastavením výroby a systému na ovládacím 
panelu stroje, takže je možné si zvolit, jestli se 
prvky stroje a robota budou zobrazovat zároveň 
nebo vždy jen jedny z nich. Díky tomu je přehled 
ještě úplnější.
Rychlé lekce na displeji řídicí jednotky
Společnost ENGEL na veletrhu Fakuma 2018 uči-
nila další velký krok ve vývoji se svými výukovými 
materiály, které jsou k dispozici přímo na řídicí 
jednotce CC300 a je tak možné je získat přímo 
z pracovní stanice. Smyslem těchto rychlých lekcí 
je nabídnout obsluze systému přístup k plnému 
potenciálu vstřikovacích strojů a systémových ře-
šení, aniž by museli trávit dlouhé hodiny při ško-
leních či vyhledávání informací na internetu. Tyto 
výukové materiály zajišťují, že jsou všichni pracov-
níci v závodě vybaveni stejnou úrovní znalostí.

Jakmile se obsluha stroje přihlásí do systému, 
dostane automatické upozornění například 
o tom, že se během její nepřítomnosti nainsta-
lovala aktualizace. Tímto způsobem pak může 
nahlédnout do výukových materiálů a seznámit 
se se změnami a novými funkcemi velmi efektiv-
ním způsobem. Uživatelé si sami mohou zvolit, 
jestli chtějí materiál shlédnout ihned, odložit jej 
na později, nebo jej úplně vynechat, pokud se 
s ním již seznámili jiným způsobem.
Výukové materiály obsahují řadu témat, od 
instruktáží k novým funkcím po často kladené 
otázky například ohledně toho, jak zvyšovat 
kvalitu nebo šetřit čas. Kategorie „Úspora času“ 
zahrnuje například návody na přípravu formy. 
Informace o softwaru na řízení hmotnost iQ 
uživatelé najdou zase v části „Zvyšování kvality“.
Výukové materiály ENGEL mají vždy pouze 
několik stran a obsahují mnoho obrázků a ilu-
strací, ale pouze menší množství textu. Studie 
prokázaly, že to je nejrychlejší způsob osvojení 
nových informací a nejlepší cesta, jak si je za-
pamatovat.
Návštěvníci stánku společnosti ENGEL na ve-
letrhu Fakuma měli možnost si výukovými 
materiály naživo projít a zjistit další informace 
o nových funkcích řídicí jednotky CC300. Kro-
mě ovládacích panelů v rámci výstavy strojo-
vé techniky nabízela společnost ENGEL také 
podporu v dedikovaném „odborném koutku“. 
Všechny výukové materiály budou k dispozi-
ci uživatelům strojů a systémových řešení od 
společnosti ENGEL, a to kdykoli a odkudkoli 
prostřednictvím zákaznického portálu společ-
nosti ENGEL e-connect.

Fakuma 2018: Představujeme CC300 
s novými funkcemi
Snadné řízení složitých procesů

Řídicí jednotka od společnosti ENGEL CC300 slaví páté narozeniny a dostalo se jí vylepšeného 
řídicího konceptu a nových funkcí. Společnost ENGEL učinila další velký krok s výukovými 
materiály, které jsou k dispozici přímo na displeji

https://www.engelglobal.com/cs/cz.html
http://www.boco.cz/cs/
https://www.g3.cz/
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Průmyslové roboty ABB
Řešení vyšší kvality
a flexibility v oblasti
zpracování plastů

Vyhledávač optimálního servomotoru

Pomocí tlačítka „Compare selected products” 
(Porovnat vybrané produkty) umístěného nad fil-
trem můžete porovnat data ze tří různých motorů.
MINAS BL
MINAS BL je nejnovější vývojovou řadou osvěd-
čených servomotorů MINAS. Inovativní struktura 
děleného jádra umožňuje šetřit energii, prostor 
i náklady.
Motory MINAS BL, které ve srovnání s AC indukč-
ními motory nabízejí mnohem více funkcí, jsou 
zvláště vhodné pro manipulaci s materiálem nebo 
textilní a potravinářský průmysl.

MINAS LIQI
Servomotory řady MINAS LIQI jsou nejlevnějším 
řešením servopohonu od společnosti Panasonic 
- optimální volbou s bezkonkurenční cenou, dob-
rou spolehlivostí a výkonem.
Typickým využitím jsou jednoúčelové stroje 
a malé výrobní linky, které vyžadují přesnost, 
rychlost a uživatelsky příjemný servopohon za ro-
zumnou cenu.

MINAS A5
Řada MINAS A5 vyniká díky vysoce dynamickým 
servomotorům s nejmodernějšími technologiemi 
a velkým výkonem (až 15 kW) a zároveň zachová-
vá lehké a kompaktní provedení. Řada má inova-
tivní funkce pro potlačení rezonančních frekvencí 
a vibrací, více režimů řízení, jako jsou pulsní, ana-
logové nebo síťové technologie a nabízí komu-
nikaci v reálném čase (100Mbit/s). Servopohony 
řady Panasonic jsou ideální pro snadné a rychlé 
řešení malých (1 nebo 2 osy) i složitých úkolů (až 
64 os).
Využití je velmi široké. Uplatnění nachází v obalo-
vé technice, textilním průmyslu a také při zpraco-
vání dřeva, papíru, kovu nebo plastů.

MINAS A6
Nová řada MINAS A6 je zlepšením již velmi úspěš-
ného předchůdce řady MINAS A5. Současně byla 
zachována 100 % kompatibilita s řadou A5.
Díky funkci adaptivního ovládání výkonu zajišťují 
servopohony řady MINAS A6 extrémně stabilní 
výrobní proces, který je obzvláště důležitý pro 
aplikace, kde vysoká přesnost a spolehlivost je 
absolutní nutností.

Před závaznou objednávkou, prosím, požádejte odborníky 
společnosti Panasonic, kteří vám ochotně poskytnou technické 
poradenství a pomohou s finální konfigurací.

Vhodný pohon pro každou aplikaci
Řada MINAS

Funkce\Řada Minas BL 
GV/KV/GP MINAS LIQI MINAS A5 MINAS A6

Výkon (W) 50 - 750 50 - 1000 50 - 15000 50 - 15000
Napájecí napětí 
(V) 1 x 200 1 x 200 1 x 200, 3 x 400 1 x 200

Řízení Pulzy, analogový 
vstup Pulzy Ethernet, pulzy, 

analogový vstup
Ethernet, pulzy, 
analogový vstup

Síť – – EtherCAT, RTEX Modbus RTU, 
EtherCAT, RTEX

Automatické 
ladění v reálném 
čase

– – X X

Enkodér – 10000 P/U 20-bit 23-bit
Řízení točivého 
momentu – – X X

Ovládání 
rychlosti X – X X

Ovládání polohy X X X X
Brzda – X X X
Jmenovitý 
moment (Nm) 
min

0,16 - 2,4 0,16 - 3,2 0,16 - 99,5 0,16 - 7,16

Typ připojení kabel kabel kabel, konektor kabel, konektor

Vyhledávač produktů společnosti Panasonic vám pomůže najít nejlepší servomotor, stejně jako příslušný 
driver a všechny potřebné kabely a další příslušenství. Výběrem vás provede intuitivní prostředí, kde 
v několika krocích zadáte parametry vašeho projektu. Vyhledávač vám vytipuje optimální sestavu a příslušné 
alternativní konfigurace.

http://www.brenntag.cz
http://www.abb.cz/robotika
http://www.panasonic-electric-works.cz/


TECH news - 7 - 26. 11. 2018

   

&   

                                   

Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019 (7. - 11. říjen)

Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2019 (15. - 16. květen)

s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (21. - 24. květen) 
a Plastpol Kielce ( 28. - 31. květen)

Kolín, říjen 2018
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-plastikářský zpravodaj TECHnews, který vychází každé tři týdny.

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl 

 č.1/2019 – FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra 
vyjde 13. května (uzávěrka 18.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferenci, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2019 – MSV Brno vyjde 23. září (uzávěrka 2.9.) 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 Zlín (www.plastr.cz) a Slovenským plastikárskym klasterom (www.spklaster.sk)

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: 

Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.

zde náhled Světa plastů číslo 18, speciál MSV Brno 2018

mach@machagency.cz

&

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.yumpu.com_cs_document_fullscreen_62079242_svet-2Dplastu-2Dno-2D18-2D2018-2Dmsv-2Dbrno&d=DwMFBA&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=lwYCKE1vxn7q7r3YmRbiY0PNPSRkMJ57BGBr7tRfu5Y&m=zTjw8evUM9AwUKe4h6rJWhxqhodDSxc3KGrcZn53Syo&s=eHFQ7e8izKJMnwRjaniX-r2jEy8Sm0Mm1YrRmKs1HRs&e=
mailto:mach%40machagency.cz?subject=
http://www.svetplastu.eu/
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Ceník inzerce 2019
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč) 

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

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu

1/1 celá strana  
190 x 270

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

barevné provedení
39 000,-

černobílé provedení  
31 000,-

3 500,- 5 000,- 5 500,- 2 200,- 4 400,-

1/2 strany  
190 x 132

barevné provedení
24 000,-

černobílé provedení  
20 000,-

1/4 strany *) 
92 x 132

barevné provedení
17 000,-

černobílé provedení  
14 000,-

*)
 m

in
im

ál
ní

 m
ož

ný
 r

oz
m

ěr

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

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

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

1/ Full Banner 468x60 px 
 7000,-/měsíc

2/ Square 250x250 px 
 6000,-/měsíc

3/ Square button 125x125 px 
 5000,-/měsíc

4/ Skyscraper 120x600 px 
 7000,-/měsíc

1

2

34
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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 – 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 
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Termíny vycházení TECHnews 2019:

14. 1.–4. 2.–25. 2.–18. 3.–8. 4.–29. 4. speciál konf. FORMY-PLASTY Brno – 
20. 5.–10. 6.–9. 9.–30. 9. speciál veletrh MSV Brno – 21. 10.–11. 11.–2. 12. 
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
1 500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových adres kompetentních osob. 
Pokud byste měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv 
vám nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.

Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

TECH newsTECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem
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