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You may download The World of Plastic No. 22 - 2020
in PDF HERE.
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RYCHLOUPÍNACÍ
SYSTÉM FOREM STRACK
Naše inovativní řešení pro snížení nákladů
a lepší flexibility díky rychlé výměně forem.
Upnutí formy je obsluhou provedeno během
několika sekund pomocí ručního bajonetového
zámku bez většího úsilí. Čas potřebný pro pevné uchycení formy je podstatně zkrácen, protože

stačí otočit dvěmi pákami namísto šroubování
nebo upínání na desku lisu.

î Pevné spojení je docíleno pomocí torzního
úhlového mechanismu.

î Rychlejší vycentrování je případně možné

docílit odpruženým dorazem, - např náš díl
Z 3156-M12 – který je umístěn do upínací
desku lisu.
î Upínací systém může být opatřen průchozími otvory což umožňuje umístit izolační
desky (např Z 7923) až za za rychloupínání.
Výhodou potom je, že nepotřebujete izolační
desky na každý jednotlivý nástroj. Tím se
také sníží přebytečná výška forem.
Možnosti speciálního provedení na zakázku:
î V případě potřeby vyšší zavírací síly lisu.
î Odnímatelné páky bez pojistky nebo s pojistkou.
î Maximální šířka desky 17-27 mm.
î Teplotní odolnost do 300 stupňů.
î Doplnění dodatečných děr nebo závitů.
î Možnost doplnění kanálů v deskách
pro chladící okruh.
î Použití nitridovaných nebo kalených desek.

O

svědčený mechanický systém pro snadnou a rychlou výměnu vstřikovací formy od firmy STRACK je určený pro dvou
i čtyřsloupkové lisy všech předních výrobců.

Jsou použitelné do maximální upínací síly 1 000
kN a celkové hmotnosti 1000 kg a je možné je použít jak pro horozintální tak vertikální lisy.
Rychloupínací systém je standardně opatřen
8 upínacími otvory dle Euromap 2.

Strack kromě standardního provedení nyní nabízí
také dvě nové varianty:
î Sytém Z 8061 je koncipován tak, aby odpovídal standardním vzdálenostem sloupků
vstřikovacích lisů
î Systém Z 8062 je kompletní upínací deska.

Výhradní zastoupení

pro Českou republiku

a Slovenskou republiku

Obsluha je rychlá, jednoduchá a nevyžaduje žádné další vybavení (hydraulické, elektrické)

www.strack.cz

Přizpůsobení stávajících nástrojů je také velmi jednoduché, protože stačí výména stávající
středící příruby za příruby s označením Strack
Z 8071/Z 8073. Není tedy potřeba vyrábět celé
nové upínací desky.

VMM s.r.o.
Tel.: +420 59 661 86 72
www.strack.cz
Z
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Plánovaná školení z oboru
zpracování plastů pro rok 2021

Partner školení:

TECH news

Partner školení:

TECH news

Partner školení:

TECH news

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.
http://libeos.cz/zpracovani-plastu.p25.html

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos.

http://libeos.cz/zpracovani
-plastu.p25.html
SPOLEK
PRO TECHNICKOU
POdPORU
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

MEZINáROdNÍ KONFERENCE

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

Odborná skupina – Mechanika kompozitních
materiálů a konstrukcí
České společnosti pro mechaniku
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Jednací jazyky:
pořádají

čeština a angličtina
Simultánní překlad zajištěn!

mezinárodní konferenci

On-line přihláška a podrobné informace:

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

www.polymer-composites.cz

19. – 20. května 2021
Česká republika, Tábor
Cílem konference je seznámit účastníky

Vložné na konferenci:
3950 Kč
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)
s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD,
obědy, občerstvení v průběhu konference
a společenský večer.

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro
prezentaci studentských, magisterských
a doktorských vědecko-výzkumných prací.
Firmy mají možnost propagace
v jednoduchém výstavním prostoru,
inzerce v pozvánce a ve sborníku
a formou distribuce firemní literatury:
• prezentace příspěvku

v ceně vložného

• umístění posteru

v ceně vložného

• výstavní prostor (panel a stůl)

8 000 Kč

Termíny:

• inzerce v programu (formát A5, barevně)

5 000 Kč

výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

• přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov)
do 31. 1. 2021

• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně)

7 000 Kč
6 000 Kč
1 500 Kč

Tématické zaměření konference:

• potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel
do 28. 2. 2021

• umístění loga na obálce sborníku
• distribuce propagačních materiálů

s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie
kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje,

• vývoj materiálů a jejich vlastnosti
• technologie zpracování
• nanokompozity
• inovační aplikace
• konstrukce a výpočty

• přihláška propagačních aktivit
do 28. 2. 2021
• úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku
do 31. 3. 2021

Kontaktní adresa:
pc2021@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.
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Totální pecka, kterou by měl mít každý...
Unikátní Bateriový GSM Teploměr s funkcí alarmu
je unikátní bateriový GSM Teploměr s funkcí alarmu.
Hlídá a měří teplotu a to i na místech, kde není k dispozici 230V!
Krytí IP65 jej předurčuje k použití opravdu kdekoli.

ka!

Novin

Hlídání teploty
chraňte to, na čem vám záleží před mrazem
nebo před vysokou teplotou

skleník

vinná réva

akvárium

| hlídání minimální a maximální teploty
s upozorněním SMS
| pravidelné reporty o teplotě

zimní zahrada

terárium

zimující želvička

lesní školka

Vnitřní magnetický snímač
| stačí přimontovat na rám dveří a instalace je hotová
| ovládání pomocí klíčenek
| upozornění na vnik nežádané osoby pomocí SMS a voláním

Náklonový snímač
| stačí umístit na výklopná vrata
| nežádocí vyklopení vrat je detekováno náklonovým sensorem
| ovládání pomocí klíčenek
| upozornění pomocí SMS a voláním

Univerzální vstup pro cokoli
| na vnitřní svorkovnici je možné připojit spínací kontakt libovolného detektoru,
například snímač hladiny
| upozornění na změnu stavu vstupu pomocí SMS a voláním
| možnost kdykoli poptat stav univerzálního vstupu

Vyvinuto v České republice.
Vyrábí VMI s.r.o. Výrobce úspěšného projektu
GSM Exeo pro dálkové ovládání topení
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Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2021 (13. - 17.9.)
a plastikářské konference PLASTKO Zlín 2021 (duben)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2021 (květen)
s distribucí také na veletrhu Chemplast-MSV Nitra 2021 (25. - 28.5.)
Kolín, listopad 2020
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 náhled Světa plastů číslo 22, listopad 2020

č.1/2021 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra
vyjde 17. května (uzávěrka 16.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských

veletrzích a konferencích, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních
materiálů

č.2/2021 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 30. srpna (uzávěrka 9.8.) 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
mach@machagency.cz

Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.
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Ceník inzerce 2021
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/1 celá strana
190 x 270

1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

*)

*)

minimální možný rozměr

1/4 strany
92 x 132

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

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů

n

periodicita – 1 x za tři týdny

n

distribuce on-line v pdf formátu

n

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
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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
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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. _speciál veletrh PLASTEX-MSV Brno
– 27.9. - 18.10. – 8.11.– 29.11.- 13.12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy 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.
-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici
– cena 19000,-Kč
-varianta celostránkové
A4 prezentace
v rámci TECHnews
viz strana Radici
– cena 19000,-Kč
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celostránkové
A4
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TECHnews
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strana
Radici
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Radici
– cena
19000,-Kč
-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
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kontaktů) s pouze inzercí
a PRna
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informace
-individuální
mailing
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-individuální
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v(1500
koncentrované
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dostane
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k
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Tento
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lze
realizovat
mimo
standardní
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a
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TECHnews
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TECHnews
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-mailing, který je součástí vydání TECHnews - vaše komerční
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mailu
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-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
Elektronický
zpravodaj
vydávaný ve TECHnews
spolupráci
s časopisem
Svět
www.svetplastu.eu.
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