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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. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny. 
Termíny vyjití jsou – 12.1. – 2.2. – 23.2. – 15.3. – 5.4. (vydání konf. PLASTKO Zlín) – 26.4. – 
17.5. – 7.6. – 28.6. – 6.9. – 27.9. (vydání PLASTEX-MSV Brno) – 18.10. – 8.11. – 29.11. – 13.12. 
Uzávěrka je vždy v pondělí předchozího týdne.
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.

Přeji Vám úspěšný rok 2016 – MACH Petr, vydavatel

http://www.svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
http://svetplastu.eu
http://biesterfeld.com/
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Rychlejší polohování zajišťuje kratší doby cyklu
S novou technologií active vibration control dokážou lineární roboty  
ENGEL viper nejen rozpoznat vlastní vibrace, ale také reagovat na vibrace 
vyvolávané vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace vibrací v průběhu procesu 
zvyšuje rychlost polohování a zkracuje dobu cyklu. Na veletrhu Fakuma 
2015 tato technologie společnosti ENGEL jasně ukázala nový trend.
3D senzory pohybu patří už drahnou dobu do standardní výbavy mobil-
ních telefonů. Tuto technologii teď využívají i roboty ENGEL viper, které 
s ní dosahují výrazného zvýšení výkonnosti. Zatímco dosud kompenzace 
vibrací probíhala na základě výpočtu očekávaných vibrací robotu, nyní lze 
online kompenzovat i vnější vlivy. Roboty tím od nynějška přispívají k ne-
přetržité vlastní optimalizaci vstřikovacího procesu a ke zvýšení inteligen-
ce výroby ve smyslu koncepce Průmyslu 4.0.
Díky technologii active vibration control roboty ENGEL viper rychleji dosa-
hují klidové výchozí polohy a pracují s podstatně vyšší přesností poloho-
vání. To je důležité například při umisťování vložek nebo při přemisťování 
předvýlisků.
Dokonalá synchronizace mnohem víc než dvanácti os
Tvrzení z nadpisu působivě doložil dvojitý robot ENGEL viper 40. Oba 
roboty se společnou osou Z do sebe na veletrhu Fakuma během chvilky 
rotačním pohybem několikrát zasunuly a znovu vyjmuly dutinku a odpo-
vídající jádro bez toho, aby se díly dotknuly. Kromě aktivní kompenzace 
vibrací se při tom uplatnila i další přednost robotů ENGEL viper: dokonalá 
synchronizace navzájem nezávislých pohybů. Celkem bylo synchronně ří-
zeno dvanáct os – a to roboty zdaleka nevyčerpaly své možnosti.
Technologie active vibration control se bude používat u všech robotů  
ENGEL viper od velikosti 20 až do největšího modelu ENGEL viper 120 s 
nosností 120 kilogramů. Jako první se jí dočkají roboty ENGEL viper 40 a 60.

Efektivnější dynamika s novými pohonnými jednotkami
Přepracováním řady lineárních robotů ENGEL jsme dosáhli celkového zvý-
šení výkonu. Nová pohonná jednotka multidynamic zajišťuje, že roboty 
svou dynamiku automaticky přizpůsobují skutečnému zatížení. Funkce 
efficiency control navíc zohledňuje cyklus vstřikovacího procesu. Napří-
klad při dlouhé době chlazení tak roboty ENGEL viper snižují svou rychlost 
bez toho, aby došlo k prodloužení doby vyjímání.
Tato opatření přispívají ke zkrácení celkové doby cyklu a zvýšení energe-
tické účinnosti. Kromě toho šetří mechanické komponenty, což umožňuje 
prodloužit intervaly údržby a přesto zachovat dlouhou životnost.

Dvojitá věž ENGEL viper 40 na veletrhu Fakuma 2015 působivě demonstrovala vynikající rychlost  
polohování nové generace robotů ENGEL viper.

In our constant search 
for innovation, we found 
our new brand
Toto je naše nová značka. Je jiná
a nečekaná. A právě o to jde.
Vlastníme odkaz více než 150-ti let,
přičemž každý z nich jsme věnovali
inovacím, bádání a vytváření
zářivější budoucnosti.

covestro.com   

MS00075243_Covestro_Search_A4_Print_Ad_Czech.indd   1 17.12.15   14:58

Centrovací jednotka 
pro nejvyšší přesnost

Výrobce normalizovaných dílů Meusburger představuje novou, 
vysoce přesnou centrovací jednotku E 1.311 pro jemné centro-
vání. Jednotka je vyrobena z rychlořezné oceli a je zvláště vhod-
ná pro centrování vodících vložek mikro forem. Úzké tolerance 
kompaktní středicí jednotky zaručují nejvyšší přesnost. Speci-
álně je umístěný odvzdušňovací otvor na vytlačený vzduch pro 
definované řízené uvolňování. DLC povlak centrovacích šroubů 
zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení. E 1.311 Fine cen-
trovací jednotka od Meusburger je k dispozici v průměrech  
6 až 10 mm.

Další informace: www.meusburger.com

http://www.covestro.com/
http://www.meusburger.com
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LIBEOS   
aktuální  
školení  
v 1. Q :
25.–28. 1. 2016 
Školení pro seřizovače  
vstřikovacích strojů

15.–17.2.2016 
Technologie vstřikování plastů  
pro netechnology

18.–19.2.2016 
Vlastnosti a metody zkoušení 
plastů

29.2.–4.3.2015 
Školení pro technology vstřikování 
plastů

7.3.2016 
Technologie svařování plastů

21.–22.3.2016 
Školení pro pokročilé seřizovače

Nově také nabízíme:
Nabízíme provedení simulace vstři-
kování v programu Cadmould.

Zašlete nám Váš díl s požadavky 
a my Vám zpracujeme konečnou 
cenovou nabídku odpovídající slo-
žitosti dílu a náročnosti simulace.
Jako první zveřejňujeme ceník  
simulačních kroků, proto jsou ceny 
u nás pro všechny zákazníky stejné 
a jsou závislé pouze na zvolených 
operacích a náročnosti.

Podrobnosti ke školením  
i simulacím jsou na www.libeos.cz

Den otevřených dveří společnosti  
MILACRON czech republic spol. s r.o.  
Polička
Dne 12.12. 2015 proběhl Den otevřených dveří ve spo-
lečnosti MILACRON Polička. Odborný výklad si vyslechlo 
1136 návštěvníků. Prohlédli si výrobní prostory a byly jim 
předvedeny technologie v provozu. 

Po celý den byl pro návštěvníky připraven catering a pro 
malé hosty hrací koutek s programem. V odpoledních 
hodinách pozvali zaměstnanci své rodinné příslušníky  
v rámci vánočního sekání. 

Těšíme se na setkání s Vámi na dalším dni  otevřených 
dveří v letošním roce.
Visit us at www.milacron.com or call us at +49 (0)7644 78-0.

With the widest range of products, technologies,  
expertise and services,  

there is no solution we can’t conceive. 

ALL FROM A SINGLE SOURCE: MILACRON. 

THERE IS NO CHALLENGE WE 
WILL SAY NO TO.

The new MAGNA T SERVO is an 
affordable high-value all-purpose servo-
hydraulic injection molding machine in 

sizes from 500 – 5500 kN.

Hotel Maximus Resort 
Brno

4.–5. května

Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník tradiční konference Plasty a Formy 2016, 
která se koná v příjmemném prostředí hotelu Maximus Resort (Hrázní 327/4a, Brno)

POZVÁNKA  NA KONFERENCI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

®

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: cepelkova@jansvoboda.cz

LETOS JIŽ PŘISLÍBILI ÚČAST TITO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lubomír Zeman /  
PŘESNOST A TOLERANCE PLASTOVÝCH VÝLISKŮ 
POŽADAVKY A FYZICKÁ REALITA
pan Paclt /  

PRŮBĚH TLAKU V DUTINĚ FORMY VE ZVTAHU 
PVT KŘIVKÁM
Alon Naveh /  

KOMPARACE HYDRAULICKÝCH A ELEKTRICKÝCH 
LISŮ, VÝHODY A ÚSPORY

Petr Poledňák /  

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ
Jan Žák /  

PRAKTICKÉ UKÁZKY NASAZENÍ A BENEFITY 
POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH OCELOVÝCH 
MATERIÁLŮ UDDEHOLM
Pavol Alexy /

PRAKTICKÁ INTERPRETACE TOKOVÝCH KŘIVEK 
PRO BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ PLASTOVÉ MATERIÁLY
a další ...

PARTNEŘI KONFERENCE

http://www.jansvoboda.cz
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WITTMANN BATTENFELD na veletrhu Interplastica

Plastko 2016

Mediální partner

Od 26. do 29. ledna 2016 uvítá firma  
WITTMANN BATTENFELD na veletrhu Inter-
plastica v Moskvě v hale 03, stánek B17, spe-
cialisty na moderní technologie čistých prostor 
v oblasti vstřikování plastů. 
Lékařské aplikace jsou stále vyhledávanými 
technologiemi i v obtížných ekonomických ča-
sech. WITTMANN BATTENFELD proto pro letoš-

Odborný garant:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,  
rektor UTB ve Zlíně

Cílem konference je prezentace výsledků  
výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů  
a zhodnocení trendů v oblasti polymerní  
chemie, plastikářského průmyslu a dalších 
souvisejících aspektů jako jsou inovace a mož-
nosti jejich financování. 

Náplň konference:
• plenární přednášky – novinky a trendy  
 plastikářského sektoru,
• odborné přednášky – výsledky výzkumu  
 a vývoje vědecké i komerční sféry,
• prezentace formou posterů na flexibilních  
 výstavních plochách,
• distribuce informačních a propagačních  
 materiálů.

Veškeré příspěvky prezentované na konferen-
ci budou vydány jako sborník na CD a v den  
konání akce předány registrovaným účastníkům. 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina. 
Účastnický poplatek konference při úhradě  
do 14. února 2016 činí 2.690,-Kč.
Účastnický poplatek konference při úhradě  
do 18. března 2016 činí 3.590,-Kč.
Kapacita sálu je omezena.

ní veletrh Interplastica navrhl a zkonstruoval 
speciální vstřikovací díly pro lékařské aplikace v 
čistém prostředí pro jeho plně elektrickou Eco-
Power sérii.
Společnost WITTMANN BATTENFELD je aktivní 
v lékařské technice již dlouhou dobu a stála u 
zrodu mikro vstřikovacích aplikací. V roce 2015 
společnost své aktivity v této oblasti ještě zvý-
šila. Stroje pro čisté prostředí má společnost in-
stalované ve svém závodě v Kottingbrunnu, kde 
přístroje, splňující požadavky na čisté výrobní 
prostředí, vznikají.
Při designování zařízení EcoPower pro čisté 
prostory byla zvláštní pozornost věnována jak 
čistotě výrobního prostoru, tak i emisím stroje 
vzhledem k životnímu prostředí. Jde o to zacho-
vat výrobní prostory co nejčistší. Za tímto úče-
lem byl stroj vybaven EcoPower příslušenstvím 
„Clean Paket“. Tento balíček obsahuje mimo 
jiné systém vodního chlazení celého stroje  
s uzavřeným chladicím okruhem, poniklova-
né úložné desky, používá se „potravinářské“ 
mazivo, stejně jako čisticím a dezinfekčním 
prostředkům odolná speciální barva. Zařízení, 
využívající laminárního proudění k oddělení 
dobrých a špatných částí s technikou pro čisté 

WITTMANN BATTENFELD s moder-
nizovanými technologiemi pro čisté 
prostory na Inteplastice v Moskvě

Centrum transferu technologií a Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
Vás srdečně zve na další ročník odborné konference

Centrum polymerních systémů, třída Tomáše Bati 5678, Zlín
20. – 21. dubna 2016

EcoPower 110/350 Medical v provedení pro čisté prostory.

Ukázka výrobku, vyráběného v čistých podmínkách.

prostory, bude předvádět partner společnosti, 
německá firma Max Petek. V něm je pod upína-
cí jednotkou, zapouzdřenou v čistém prostoru, 
umístěn dopravní pás. 
Funkcionalita EcoPower v čistých prostorách 
bude předváděna na Interplastice na strojích 
EcoPower 110/350. Jednotlivé kusy výrobků, 
vznikajících v čistém prostředí, padají volně na 
dopravníkový pás s použitím technologie firmy 
Max Petek pro čisté prostory. Následně jsou pak 
přepravovány mimo stroj do úložného prostoru. 

Na stánku bude k vidění i další periferní pří-
slušenství ke strojům společnosti WITTMANN 
BATTENFELD.

TECH news

Pro přihlášku účastníka nebo přihlášku příspěvku klikněte zde.
Bližší informace o konferenci Plastko 2016 naleznete na www.plastko.utb.cz 
Organizátoři konference: Centrum transferu technologií a Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
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