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Náročné povrchy metodou One-Shot
– KraussMaffei představil na veletrhu Fakuma stroj CX 160
s dynamickým indukčním temperováním nástroje
– Dva různé technické díly s přesnou strukturou
a holografickým vzhledem

eriálem, který určuje trendy
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Prostorově nenáročná automatizace
a uchopovač z 3D tisku
Zavěšený šestiosý robot Kuka zajišťuje vyjímání
a odkládání dílů v rámci rozšířeného krytu stroje. Tím je zredukována potřebná plocha ve výrobě o 25 procent. Aby byl zajištěn volný přístup
do prostoru nástroje, například při jeho výměně,
odjede při otevření dveří na straně proti obsluze dopravní pás stranou. Řízení zajišťuje stejně
jako u vstřikovacího stroje nový řídicí panel MC6
Multitouch.
Uchopovač pro vyjímání, který byl poprvé vyroben metodou 3D tisku, je zvlášť lehký a je možné
ho vyrobit rychle, včetně případné optimalizace
hmotnosti. Takovýto uchopovač je navíc možno
perfektně přizpůsobit 3D obrysu dílce. Další výhodu představuje snadná integrace dutin. Takto je
například možno zjednodušit připojení hadicemi,

a zaklárou a holografickým vzhledem vznikaly u firmy dání. KraussMaffei prezentoval na veletrhu
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Udržitelnost podle skupiny RadiciGroup?
Konkrétní a důsledné jednání.
Letos skupina RadiciGroup opět zveřejnila svůj
Výkaz udržitelného rozvoje, tj. zprávu, jejímž
prostřednictvím skupina transparentně komunikuje se svými akcionáři, a v níž podává co
nejvěrnější obraz své průmyslové činnosti a výsledků, kterých bylo dosaženo v oblasti hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti. Výkaz již čtvrtým po sobě jdoucím rokem
potvrdil zařazení do aplikační úrovně B+ podle
ukazatelů pro Reporting udržitelného rozvoje
(verze 3.1), které vydal Global Reporting Initiative, nejdůležitější světová organizace v oboru
nefinančního vykazování.

Podívejme se na některá významná čísla obsažená ve Výkazu: 128 miliónů euro: tolik skupina
RadiciGroup v období 2010–2014 investovala,
aby podpořila konkurenceschopnost podniků
prostřednictvím výzkumu a vývoje / inovace
výrobků a služeb / údržba zařízení a zavedení
nových technologií / zvýšení stupně výrobní
efektivnosti / zlepšení kvality výrobků a služeb
/ maximální péče o ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. 2,5 miliónů euro: tolik bylo
investováno jen v roce 2014 v rámci ochrany
životního prostředí a bezpečnosti. -26%: procenta, o která se snížily přímé a nepřímé emi-

se skleníkových plynů v roce 2014 ve srovnání
s rokem 2013. Snížení přímých emisí se rovnalo
– 46%. Od roku 2010 do roku 2014 se procentní zastoupení přímých emisí snížilo o – 78%.
45,3%: procentuální zastoupení energie z obnovitelných zdrojů (především vodní energie)
spotřebované skupinou RadiciGroup v roce
2014. 63%: voda ušetřená v roce 2014.
A jaké jsou konkrétní kroky, které jmenovitě oddělení plastových materiálů skupiny
RadiciGroup podniklo v poslední době pro
udžitelný rozvoj? Po obdržení certifikátů systému emisí a řízení EPD a po vypracování →

RADICIGROUP - TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ - KLÍČOVÉ PRVKY
RADICIGROUP A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
PŘÍBĚH TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
1998 - Spuštěn projekt To be glocal: global thinking, local action
2003 - Formulovány Vize, Mise a Hodnoty skupiny RadiciGroup
2004 - Skupina RadiciGroup zveřejnila svůj první “Social Report” na
základě standardů Gruppo di Studio Sociale (GBS)
2010 - Zrodil se projekt “RadiciGroup for Sustainability”
2011 - Skupina začala zpracovávat LCA (životní cyklus výrobku) ve svém portfoliu

2.5 milionu Eur

2012 - Sustainability Report 2011 získal certifikát Global Reporting Initiative (GRI)
B+ Application Level

CELKOVÉ VÝDAJE VŠECH ZÁVODŮ SKUPINY RADICIGROUP V OBLASTI
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

2013 - 4 vybrané Product Category Rules (PCRs) vytvořené ve skupině RadiciGroup se staly průmyslovými modely pro textilní vlákna a plastikářský průmysl

128 milionu Eur

2013 - RadiciGroup, díky závodu Radici Chimica SpA, získala jako první chemická
společnosti v Evropě OEF a PEF certifikáty
2014 - RadiciGroup obdržela svůj první EPDs, byly spuštěny projekty Eco-Design

INVESTICE V PRŮBĚHU LET 2010-2014 K UDRŽENÍ
KONKURENCESCHOPNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ V
RÁMCI SKUPINY

2020 - 360° trvale udržitelný byznys

RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2014 - www.radicigroup.com
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ze kterých, 100% z obnovitelné energie používá:
Radici Novacips - Villa d’Ogna, Italy
Radici Novacips - Chignolo, Italy
Radici Plastics - Brazil
Radici Plastics - Germany*
Radici Yarn - Ardesio, Italy
Radici Fibras - Brazil
Radici Partecipazioni - Gandino, Italy
* od 1.7 2014

Zdroj dat: RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2014 - www.radicigroup.com
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→ environmentálního prohlášení o materiálu
Radilon® A a S (konstrukční plasty na bázi PA
6 a 6.6) v červenci 2015 Radici Novacips SpA
– vedoucí podnik oddělení plastových hmot
skupiny RadiciGroup – změřil dopad na životní
prostředí a vydal prohlášení o post-průmyslových plastech HERAMID® a též o znovuvyužití
polyamidového odpadu, tj. o procesu, který
umožňuje získat druhotnou surovinu, jež je základem pro výrobu materiálu HERAMID®.

Obě prohlášení EPD, která jsou k dispozici
na webových stránkách International EPD® System (www.environdec.com) – EPD HERAMID®
a EPD Znovuvyužití polyamidového odpadu
– jsou dalším svědectvím toho, jak skupina
RadiciGroup konkretizuje důslednost a maximální komunikační transparentnost svého programu udržitelného rozvoje, co se týče objektivního měření environmentáních dopadů svých
výrobků a služeb.

Pro podrobnější obchodní informace o výrobcích nabízených na českém a slovenském trhu
DIPL. ING. MILOŠ BENEŠ
mobil: +420/603 415 413
e-mail: m.benes-radiciplastics@email.cz
www.radicigroup.com/plastics

EXCELLENCE AND KNOW-HOW IN ENGINEERING PLASTICS

TECH news

PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12
and High Temperature PA

POM

Long Fiber Reinforced Polyamides

PBT and PET

PA6, PA6.6

PA6, PA6.6 and PBT Flame Retardants
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NOVĚ u Meusburgera
– středící svěrák
k upnutí bez nutnosti
předpřípravy obrobku
Shaped by
our history

NOVĚ u Meusburgera – středící svěrák k upnutí bez nutnosti předpřípravy obrobku.

Firma Meusburger, specialista v normáliích, rozšířila svůj sortiment dílenských potřeb a formařiny o středící svěrák HWS 400
a HWS 402. Středící svěráky jsou díky svému obzvláště jednoduchému a bezpečnému upínání vhodné pro jedno a dvojstranné
opracování. Vroubkované čelisti zajišťují lepší fixaci obrobku
tím, že jej stahují směrem dolů. Nízké výšky upnutí mezi 3–5 mm
u osazených čelistí umožní upnutí i nejmenších dílů. Nejlepší
středící a opakovatelná přesnost garantuje procesní spolehlivost
při obrábění. Houževnatá vlastní síla středících svěráků od Meusburgera, kombinovaná s jejich masivní výrobní technologií,
garantuje bezvibrační upnutí obrobků. Z toho vyplývá mimo jiné
nízké opotřebení břitů užívaného obráběcího nástroje.
Čelisti mohou být vyměněny prostřednictvím naváděcího prvku,
což zaručuje vysokou flexibilitu a přesné polohování. Kompletní
sortiment firmy Meusburger je okamžitě k dispozici ze skladu.

Defined by
our future

Toto je rozhodující moment v naší historii,
který vytváří naši budoucnost. Je to
počátek vize nové společnosti, jejíž
průkopnická minulost začala před více než
150 lety. Bayer MaterialScience je nyní
Covestro a to i s historickými úspěchy, jež
sebevědomě předurčují náš osud. Teď
nastal pravý čas pro novou smělou vizi a
pružnou organizaci, kterou můžeme pohánět
vpřed s ještě větší jistotou a rychlostí.
covestro.com

Další informace: www.meusburger.com

Panasonic uvádí ekonomickou variantu výkonného PLC FP7
05_COV00074564_AZ_Covestro_History_Czech_105x148.indd 1

Vyšší výkon spolu s menšími rozměry, rozsáhlé komunikační funkce
a integrované řízení pohonů – to vše dělá z tohoto ekonomického
PLC ideálního „všeuměla“.
Jeho malé rozměry umožňují vestavbu i do stávajících výrobních linek např.: pick-and-place
strojů, kde prostor pro umístění je vždy minimální. Tento programovatelný automat dokáže
zpracovat jeden programový krok pouze za 14 ns.
Toto modulární PLC může být rozšířeno až 16ti
jednotkami různých funkcí. To umožňuje velmi flexibilní nastavení celého systému právě
vhodným výběrem ze široké škály modulů ze
série FP7. Rozšiřující paměť, komunikační kazety nebo zdroj reálného času jsou jen krátkou
ukázkou možností PLC FP7. Systém lze rozšiřovat do stran, ale i tzv. add-on kazetami, které

TECH news

16.11.15 12:09

zvyšují funkcionalitu bez nároků na místo
na DIN liště. Malé zařízení s kompaktními rozměry přináší vysokou flexibilitu celého systému.
Dalším výrazným benefitem systému je možnost sdílet programovou a datovou paměť
a společně navýšit její kapacitu v případě
potřeby.
Důležité atributy v kostce:
• Programová kapacita 64 k kroků
• Vysoká rychlost procesoru (14 ns/krok)
• Velká datová paměť
• Výborný poměr cena-výkon
• Rozšiřitelné moduly (analogové vstupy,
analogové výstupy, vstupy pro termistor, atd.)
• Komunikační kazety (Ethernet, RS232C,
RS422 nebo RS485)
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Vážení obchodní přátelé,
v příštím
5 let od
15 let od
25 let od
50 let od

roce společnost Mapro oslaví hned několik významných výročí.
založení Mapro Polska
založení Mapro Slovakia
založení Mapro spol. s r.o.
založení Haitian International

Proto jsme si pro Vás připravili mnoho atraktivních akcí a novinek, které budeme průběžně prezentovat po celý příští rok 2016.
Jako první závdavek si Vám dovolujeme již letos nabídnout značkové Mapro dopravníky
v několika velikostech za výjimečných 1.500,-- €/kus.
Za tuto cenu obdržíte čtvrt stoletím ověřenou Mapro kvalitu a spolehlivost.
Tato akce je platná do konce ledna 2016 proto nás neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle +420 730 515 586 či e-mailu dopravniky@mapro.cz
nebo se obraťte na svého Mapro obchodního zástupce v daném regionu.
Pro více informací si prosím otevřete přiložený leták.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme příjemný závěr roku 2015.

+420 730 515 586
dopravniky@mapro.cz

1991–2016 25 let

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK


šířka 600 mm nebo 800 mm



délka 2.000 mm nebo 3.000 mm



rychlost pásu 6 m/min



zatížení pásu až 10 kg/1 m



rám z hliníkových profilů 45 mm a oceli



pojezdová kola s brzdou



elektrický pohon se šnekovou převodovkou



antistatický pás

1.500 €

EXW
Olomouc
Ex VAT

OCHRANNÝ BOX


rám z hliníkových profilů 45 mm



kryt z plexiskla tloušťky 5 mm

800 €

EXW
Olomouc
Ex VAT

PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO
a nouzový vypínač
230 €

EXW
Olomouc
Ex VAT

Dodání do 14 dnů

Vyrobeno v ČR

Prohlášení
o shodě

MAPRO servis

Vysoká odolnost

Dokumentace

Slavíme 25 let

Kontaktujte nás

MAPRO spol. s r.o.
Bystrovany 211 • 772 00 Olomouc
www.mapro.cz • IČ 14615100

TECH news

Martin Trunda
+420 730 515 586
dopravniky@mapro.cz
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-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč
-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace
v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání
TECHnews - cena 39000,-Kč
-mailing, který je součástí vydání TECHnews - vaše komerční
sdělení je součástí těla mailu – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11.
- cena 29000,-Kč
-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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