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Měření spotřeby elektrické energie 
strojů = výdaje pod kontrolou
Stroj by měl vyrábět, ne být pouze zapnutý 
a spotřebovávat elektrickou energii. 
V takovém případě to jsou úplně zbytečné 
náklady. Tečka.

Moudro, které bychom mohli tesat do 
kamene. Ale stejně jako doma občas 
zapomenete zhasnout světlo v koupelně, 
tak ve výrobě občas někdo zapomene 
vypnout stroj po skončení práce nebo 
směny. To se stane.
Jen kdyby to nebylo tak drahé.
A zbytečné.
Protože se to dá docela jednoduše pohlídat.

Protéká vám ve výrobě energie mezi prsty?

Tušíte alespoň, kolik za den zkonzumuje 
ten který stroj a kolik vás to stojí? S tím, jak 
jde cena elektrické energie nahoru, dává měření 
její spotřeby čím dál větší smysl. Protože abyste 
mohli s energií hospodařit moderně, efektivně 
a nějak spotřebu optimalizovat, potřebujete ji 
měřit.
 
Představte si, jaký problém může utíkající 
elektrická energie představovat například ve 
fabrice na výrobu plastu. To je typ provozu, kde 
je potřeba materiál předehřát ve vstřikolisu, což 
je celkem logicky proces energeticky náročný 
(lidsky řečeno: hodně to žere).
Každá minuta navíc, kdy se plast jen zahřívá 
a přitom stroj nevyrábí, stojí obrovské peníze. 
A jsou to peníze vyhozené z okna.

Přehledný graf spotřeby elektrické energie 
v našem MES systému xMost vám ukáže:

• přehled spotřeby za vybrané časové období,
• spotřebu v produkci/prostoji,

Pro takové případy můžete jednoduše nastavit 
alarmy, které pohlídají:
• prostoje a s nimi související tracení na energii,
• narůstající trend spotřeby nebo náhlou 

odchylku od normálu.

Jeden (smutný) příklad za všechny
Narůstající trend spotřeby elektrické energie je 
vždycky špatná zpráva, ale když si toho nikdo 
nevšimne… to už je regulérně průšvih. Ve 
firmě na dřevěné výrobky se všude povalovaly 
jemné piliny. Proto byla součástí provozu 
i vzduchotechnika, která piliny odfoukávala. 
Vedle haly stály kompresory, z nichž jeden 
měl poruchu a vzduch z něj nepozorovaně 
unikal vzadu za fabrikou. A protože zákon 
schválnosti funguje spolehlivě, údržbář měl 
právě dovolenou. Místo jednoho kompresoru 
se rozjely všechny tři, aby tlak vyrovnaly. Tím 
ale spotřebovávaly obrovské množství energie 
(a peněz).
Nemusíte si za miliony kupovat nový stroj, stačí 
stroje monitorovat
(MES systémem za zlomek ceny) a správně 
nastavit alarmy.
www.xmost.cz / +420 517 543 011

• spotřebu podle pracovišť, zakázek, 
zaměstnanců,

• srovnání podle dnů, týdnů a měsíců.
• … jakýkoli jiný graf na přání

Když systém zahlásí poplach

Tak jako si můžete naším MES systémem xMost 
z počítače, mobilu nebo tabletu pohlídat 
prostoje, kvalitu výroby, nebo sledovat 
OEE, můžete i měřit spotřebu elektrické 
energie a tak redukovat výrobní náklady. 
V uživatelském rozhraní dostupném 24 hodin, 
7 dní v týdnu, přesně vidíte i to, že byl stroj 
půl hodiny v prostoji, protože operátor šel 
řešit nějaký urgentní problém a ve spěchu ho 
zapomněl vypnout.

KONTAKTUJTE NÁS 

+420 517 543 011

Bartech, s.r.o., Velkomoravská 527/33, 695 01 Hodonín, IČ 269 02 931, DIČ CZ26902931

www.xmost.cz

č.1/2023 – konference FORMY-PLASTY Brno (11.–12. 5.) - vyjde 9. května (uzávěrka 14. 4.)
č.2/2023 – MSV Brno (10.–13. 10.) - vyjde 25. září (uzávěrka 21. 8.)
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Oslovte napřímo a ihned 1500 plastikářských subjektů
VYUŽIJTE ONLINE MAILING plastikářského zpravodaje TECHnews,

prolinkovaný na Vámi určenou webovou adresu

-individuální TECHnews mailing

obsahující jen a pouze vaši inzerci a PR vaší firmy
Vaše informace se v koncentrované podobě dostane k odborné

veřejnosti, k výrobním firmám, distributorům, prodejcům

Tento mailing lze realizovat i mimo standardní vydání TECHnews
cena 39 000,– Kč

-mailing, který je součástí vydání TECHnews

Vaše komerční sdělení je součástí těla mailu
cena 19 000,– Kč

Při dvou a více opakováních výrazné slevy

http://www.xmost.cz
https://www.xmost.cz
https://svetplastu.eu/
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Skupina FRIMO je jedním z předních 
dodavatelů nástrojů a zařízení pro 
kompletní řešení v oblasti kompozitních 
aplikací díky výjimečně široké nabídce 
technologií a služeb a doprovodu 
zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní 
nástroje, vysoce výkonné jednotlivé stroje 
nebo plně automatizované výrobní linky, 
vždy se zaměřujeme na individuálně 
optimalizované řešení. A to po celém světě! 
Jako inovativní technologický partner 
dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR 
nebo epoxidových pryskyřic až po flexibilní 
ořezávání, děrování, lisování a tváření, 
tepelné tvarování, lisování, laminování 
a ohýbání hran a svařování.

Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí 
přemýšlet jinak než v běžných podmínkách 
a realizovat inovativní a udržitelné nápady na 
výrobky. Některé příklady takových projektů 
jsou uvedeny níže.

Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura 
BREATHAIR® z elastických polyesterových 
nekonečných vláken od společnosti PHP 
Fibers je vysoce vodoodpudivá, antibakteriální 
a mimořádně propustná pro vzduch a vlhkost. 
Dýchací vlákno se již používá například 
v geometricky jednoduchých matracích, ale také 
v sedácích japonského vysokorychlostního vlaku 
Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal 
složitější geometrii, například pro čalounění 
sedadel automobilů nebo pro nábytkářský 
průmysl, vyvinula společnost FRIMO ve 
spolupráci s PHP Fibers inovativní metodu 
zpracování. Při tomto procesu se prekurzor, 
který je nařezán do tvaru krychle, vloží do 

nástroje a pomocí sofistikovaného procesu 
zahřívání, deformace a chlazení se vytvaruje do 
přesného obrysu, čímž se optimálně zachová 
pružná a zároveň dostatečně tuhá struktura 
smyčky. Kromě toho integrace dalších funkcí, 
např. lisovaných nebo lisovaných držáků potahů 
sedadel, v kombinaci s odpovídajícími textiliemi 
umožňuje výrobu systémů z jednoho materiálu. 
Takové termoplastické systémy z jednoho 
materiálu se pak dají poměrně snadno 
recyklovat v souladu se snahami o oběhové 
hospodářství.

Palety z kokosových vláken
Nizozemský start-up CocoPallet nabízí 
udržitelnou alternativu v podobě inovativních 
jednorázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRIMO 
vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práškový 
a vláknitý odpad z kokosových skořápek stlačuje 
pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily robustní 
palety. Při tomto procesu se kokosová vlákna 
pouze spojují s přírodně obsaženým ligninem 
tak, že není třeba přidávat žádné další látky. 
Společnost FRIMO podporuje tuto začínající 
firmu již několik let. Nyní byl ve spolupráci 
se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety recyklovatelné, ale také biologicky 
rozložitelné. Na základě úspěchu palet již 
společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRIMO 
plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 

tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní 
pryskyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, 
kde se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 
struktury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, 
polyethylenových jader, nebo papírových 
voštin v jednom pracovním kroku. Kromě toho 
lze používat nákladově efektivnější nástroje 
a dosáhnout výrazných úspor v době cyklu. 
Další výhodou oproti RTM je, že lze předem 
vynechat další procesní krok trojrozměrného 
předtvarování vláknitých polotovarů.

Společný projekt „LightMat Battery 

Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ostrov. 
Cílem společného projektu LightMat Battery 
Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení 
hmotnosti ve srovnání s dnešními e-vozidly při 
maximální funkční integraci z hlediska tuhosti, 
pevnosti, stínění EMC, protipožární ochrany 
a procesního toku. Společnost FRIMO přispívá 
svými odbornými znalostmi v oblasti vývoje 
speciálních nástrojů a procesních technologií 
pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky 

OnRobot uspořádá 21.–22. února 2023 
oslavu, aby poděkoval svým partnerům za 
to, že se připojili k OnRobot. Rozšíří tak své 
regiony o 3 nové země, Maďarsko, Česko a 
Slovensko, které se připojí k „BASH Partner 
Summit 2023“. Bude tam i YASKAWA, a náš 
Dr.-Ing. Christopher Schneider se již těší na 
mnoho vzrušujících diskuzí.

Využijte příležitosti reprezentovat svou 
společnost na tomto galavečeru ve 
společenském oděvu. Zde se budete moci 
potkat se zaměstnanci OnRobot a jejich 
partnery. Během této dvoudenní akce, která 
začíná 21. února, vám představí Enrico Krog 
Iversen, CEO (Chief Executive Officer) OnRobot, 
zaměstnance OnRobot a rozmanitá média.
Půjde o 2 slavnostní dny se strategickými 
rozhovory, udílením cen, networkingem a 
zábavou. Z důvodu míst k sezení omezujeme 

účast na 2-3 osoby z každé společnosti - 
registrujte se proto ještě dnes a uschovejte si 
vstupenku. Tato událost nebude úspěšná bez 
vaší přítomnosti, protože tato událost je více 
než jen odrazem minulosti, je to o budoucnosti 
s OnRobotem a o neomezených příležitostech.
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se 
zasíláním informací od OnRobot.

OnRobot poskytne noc v hotelu, ale jak již 
bylo zmíněno, vyžaduje to individuální registry, 
protože potřebujeme celá jména hotelu. 
Slavnostní předávání cen a oběd 22. také 
zajišťuje OnRobot.

Místo:
Stadt Halle | Soest, Germany
Dasselwall 1
59494 Soest

Kontakt Yaskawa:
Dr.-Ing. Christopher Schneider
Cobot Business Coordinator
Phone:  +49 (0) 8166-90-236
Mobile: +49 (0) 1514-265-2832
E-Mail: christopher.schneider@yaskawa.eu

https://en.onrobot.info/
bashpartnersummit2023

Inovace a udržitelnost
FRIMO podporuje firmy, které myslí udržitelně a chtějí se podílet na 
realizaci oběhového hospodářství.

Připojte se k OnRobot na 
partnerském summitu BASH 
(Business Associates Social Hour) 2023

www.frimo.com

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

Na plno a s vášní děláme to, co dobře umíme, a proto vyvíjíme  

high-tech řešení a přetavujeme je do jedinečného spektra  

průmyslových technologií. Jsme pevně přesvědčeni, že 

technika budoucnosti vyžaduje vysoce kvalifikované a aktivní 

zaměstnance. Proto jsme již více než 50 let pro Vás v pohybu.    
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Visit us! K 2022
Düsseldorf, Germany
19th – 26th October 2022 |  Hall 13 / C60

2022

Skupina FRIMO je jedním z předních dodava-
telů nástrojů a zařízení pro kompletní řešení 
v oblasti kompozitních aplikací díky výji-

mečně široké nabídce technologií a služeb a do-
provodu zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní nástro-
je, vysoce výkonné jednotlivé stroje nebo plně 
automatizované výrobní linky, vždy se zaměřu-
jeme na individuálně optimalizované řešení. A to 
po celém světě! Jako inovativní technologický 
partner dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR nebo 
epoxidových pryskyřic až po flexibilní ořezávání, 
děrování, lisování a tváření, tepelné tvarování, 
laminování a ohýbání hran a svařování.
Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí pře-
mýšlet jinak než v běžných podmínkách a re-
alizovat inovativní a udržitelné nápady na vý-
robky. Některé příklady takových projektů jsou 
uvedeny níže.
Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura BRE-
ATHAIR® z elastických polyesterových neko-
nečných vláken od společnosti PHP Fibers je 
vysoce vodoodpudivá, antibakteriální a mimo-
řádně propustná pro vzduch a vlhkost. Dýchací 
vlákno se již používá například v geometricky 
jednoduchých matracích, ale také v sedácích ja-
ponského vysokorychlostního vlaku Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal slo-
žitější geometrii, například pro čalounění seda-
del automobilů nebo pro nábytkářský průmysl, 
vyvinula společnost FRIMO ve spolupráci s PHP 
Fibers inovativní metodu zpracování. Při tomto 
procesu se prekurzor, který je nařezán do tvaru 
krychle, vloží do nástroje a pomocí sofistikova-
ného procesu zahřívání, deformace a chlazení 
se vytvaruje do přesného obrysu, čímž se op-
timálně zachová pružná a zároveň dostatečně 
tuhá struktura smyčky. Kromě toho integrace 
dalších funkcí, např. tvarovaných nebo liso-
vaných držáků potahů sedadel, v kombinaci 
s odpovídajícími textiliemi umožňuje výrobu 
systémů z jednoho materiálu. Takové termo-

plastické systémy z jednoho materiálu se pak 
dají poměrně snadno recyklovat v souladu se 
snahami o oběhové hospodářství.
Palety z kokosových vláken

Nizozemský start-up CocoPallet nabízí udrži-
telnou alternativu v podobě inovativních jed-
norázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRI-
MO vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práš-
kový a vláknitý odpad z kokosových skořápek 
stlačuje pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily 

robustní palety. Při tomto procesu se kokoso-
vá vlákna pouze spojují s přírodně obsaženým 
ligninem tak, že není třeba přidávat žádné další 
látky. Společnost FRIMO podporuje tuto začí-
nající firmu již několik let. Nyní byl ve spoluprá-
ci se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety nejen recyklovatelné, ale také bio-
logicky rozložitelné. Na základě úspěchu palet 
již společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRI-
MO plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 
tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní pry-
skyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, kde 
se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 

FRIMO podporuje firmy, které myslí udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství.
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struk tury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, po-
lyethylenových jader, nebo papírových voštin 
v jednom pracovním kroku. Kromě toho lze 
používat nákladově efektivnější nástroje a do-
sáhnout výrazných úspor v době cyklu. Další 
výhodou oproti RTM je, že lze předem vyne-
chat další procesní krok trojrozměrného před-
tvarování vláknitých polotovarů.
Společný projekt „LightMat Battery Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ost-
rov. Cílem společného projektu LightMat Batte-
ry Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení hmotnosti 
ve srovnání s dnešními e-vozidly při maximální 
funkční integraci z hlediska tuhosti, pevnosti, 
stínění EMC, protipožární ochrany a procesního 
toku. Společnost FRIMO přispívá svými odborný-
mi znalostmi v oblasti vývoje speciálních nástrojů 
a procesních technologií pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky své-
mu dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace růz-
ných materiálů klade na nástroje zvláštní náro-
ky. Společnost FRIMO pro tento účel vyvinula 

speciální koncepci nářadí. Směs GRP a kovu 
umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve srov-
nání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba cyklu 
je kratší než jedna minuta. To znamená nejen 
úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.
Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí více 
než jen nástroje, stroje a zařízení v technolo-
gickém portfoliu, které je na trhu jedinečné. 
Zákazníci také mohou využívat komplexní po-
radenské technické znalosti naší společnosti, 
která nabízí špičková řešení v mnoha oblastech. 

Od počátečních konzultací a předběžného pro-
jektování až po zcela individuální koncepty. Ze-
jména firmy, které uvažují udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství, 
najdou ve společnosti FRIMO kompetentního 
a kreativního partnera.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním pro-
dejem a projektovým managementem, i nadále 
stojí na principu Jednoho Kontaktního Místa pro 
všechny služby v celém hodnotovém řetězci.
Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com
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Na plno a s vášní děláme to, co dobře umíme, a proto vyvíjíme  

high-tech řešení a přetavujeme je do jedinečného spektra  

průmyslových technologií. Jsme pevně přesvědčeni, že 

technika budoucnosti vyžaduje vysoce kvalifikované a aktivní 

zaměstnance. Proto jsme již více než 50 let pro Vás v pohybu.    
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Skupina FRIMO je jedním z předních dodava-
telů nástrojů a zařízení pro kompletní řešení 
v oblasti kompozitních aplikací díky výji-

mečně široké nabídce technologií a služeb a do-
provodu zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní nástro-
je, vysoce výkonné jednotlivé stroje nebo plně 
automatizované výrobní linky, vždy se zaměřu-
jeme na individuálně optimalizované řešení. A to 
po celém světě! Jako inovativní technologický 
partner dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR nebo 
epoxidových pryskyřic až po flexibilní ořezávání, 
děrování, lisování a tváření, tepelné tvarování, 
laminování a ohýbání hran a svařování.
Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí pře-
mýšlet jinak než v běžných podmínkách a re-
alizovat inovativní a udržitelné nápady na vý-
robky. Některé příklady takových projektů jsou 
uvedeny níže.
Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura BRE-
ATHAIR® z elastických polyesterových neko-
nečných vláken od společnosti PHP Fibers je 
vysoce vodoodpudivá, antibakteriální a mimo-
řádně propustná pro vzduch a vlhkost. Dýchací 
vlákno se již používá například v geometricky 
jednoduchých matracích, ale také v sedácích ja-
ponského vysokorychlostního vlaku Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal slo-
žitější geometrii, například pro čalounění seda-
del automobilů nebo pro nábytkářský průmysl, 
vyvinula společnost FRIMO ve spolupráci s PHP 
Fibers inovativní metodu zpracování. Při tomto 
procesu se prekurzor, který je nařezán do tvaru 
krychle, vloží do nástroje a pomocí sofistikova-
ného procesu zahřívání, deformace a chlazení 
se vytvaruje do přesného obrysu, čímž se op-
timálně zachová pružná a zároveň dostatečně 
tuhá struktura smyčky. Kromě toho integrace 
dalších funkcí, např. tvarovaných nebo liso-
vaných držáků potahů sedadel, v kombinaci 
s odpovídajícími textiliemi umožňuje výrobu 
systémů z jednoho materiálu. Takové termo-

plastické systémy z jednoho materiálu se pak 
dají poměrně snadno recyklovat v souladu se 
snahami o oběhové hospodářství.
Palety z kokosových vláken

Nizozemský start-up CocoPallet nabízí udrži-
telnou alternativu v podobě inovativních jed-
norázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRI-
MO vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práš-
kový a vláknitý odpad z kokosových skořápek 
stlačuje pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily 

robustní palety. Při tomto procesu se kokoso-
vá vlákna pouze spojují s přírodně obsaženým 
ligninem tak, že není třeba přidávat žádné další 
látky. Společnost FRIMO podporuje tuto začí-
nající firmu již několik let. Nyní byl ve spoluprá-
ci se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety nejen recyklovatelné, ale také bio-
logicky rozložitelné. Na základě úspěchu palet 
již společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRI-
MO plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 
tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní pry-
skyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, kde 
se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 

FRIMO podporuje firmy, které myslí udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství.
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struk tury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, po-
lyethylenových jader, nebo papírových voštin 
v jednom pracovním kroku. Kromě toho lze 
používat nákladově efektivnější nástroje a do-
sáhnout výrazných úspor v době cyklu. Další 
výhodou oproti RTM je, že lze předem vyne-
chat další procesní krok trojrozměrného před-
tvarování vláknitých polotovarů.
Společný projekt „LightMat Battery Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ost-
rov. Cílem společného projektu LightMat Batte-
ry Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení hmotnosti 
ve srovnání s dnešními e-vozidly při maximální 
funkční integraci z hlediska tuhosti, pevnosti, 
stínění EMC, protipožární ochrany a procesního 
toku. Společnost FRIMO přispívá svými odborný-
mi znalostmi v oblasti vývoje speciálních nástrojů 
a procesních technologií pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky své-
mu dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace růz-
ných materiálů klade na nástroje zvláštní náro-
ky. Společnost FRIMO pro tento účel vyvinula 

speciální koncepci nářadí. Směs GRP a kovu 
umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve srov-
nání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba cyklu 
je kratší než jedna minuta. To znamená nejen 
úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.
Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí více 
než jen nástroje, stroje a zařízení v technolo-
gickém portfoliu, které je na trhu jedinečné. 
Zákazníci také mohou využívat komplexní po-
radenské technické znalosti naší společnosti, 
která nabízí špičková řešení v mnoha oblastech. 

Od počátečních konzultací a předběžného pro-
jektování až po zcela individuální koncepty. Ze-
jména firmy, které uvažují udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství, 
najdou ve společnosti FRIMO kompetentního 
a kreativního partnera.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním pro-
dejem a projektovým managementem, i nadále 
stojí na principu Jednoho Kontaktního Místa pro 
všechny služby v celém hodnotovém řetězci.
Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com
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Skupina FRIMO je jedním z předních dodava-
telů nástrojů a zařízení pro kompletní řešení 
v oblasti kompozitních aplikací díky výji-

mečně široké nabídce technologií a služeb a do-
provodu zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní nástro-
je, vysoce výkonné jednotlivé stroje nebo plně 
automatizované výrobní linky, vždy se zaměřu-
jeme na individuálně optimalizované řešení. A to 
po celém světě! Jako inovativní technologický 
partner dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR nebo 
epoxidových pryskyřic až po flexibilní ořezávání, 
děrování, lisování a tváření, tepelné tvarování, 
laminování a ohýbání hran a svařování.
Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí pře-
mýšlet jinak než v běžných podmínkách a re-
alizovat inovativní a udržitelné nápady na vý-
robky. Některé příklady takových projektů jsou 
uvedeny níže.
Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura BRE-
ATHAIR® z elastických polyesterových neko-
nečných vláken od společnosti PHP Fibers je 
vysoce vodoodpudivá, antibakteriální a mimo-
řádně propustná pro vzduch a vlhkost. Dýchací 
vlákno se již používá například v geometricky 
jednoduchých matracích, ale také v sedácích ja-
ponského vysokorychlostního vlaku Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal slo-
žitější geometrii, například pro čalounění seda-
del automobilů nebo pro nábytkářský průmysl, 
vyvinula společnost FRIMO ve spolupráci s PHP 
Fibers inovativní metodu zpracování. Při tomto 
procesu se prekurzor, který je nařezán do tvaru 
krychle, vloží do nástroje a pomocí sofistikova-
ného procesu zahřívání, deformace a chlazení 
se vytvaruje do přesného obrysu, čímž se op-
timálně zachová pružná a zároveň dostatečně 
tuhá struktura smyčky. Kromě toho integrace 
dalších funkcí, např. tvarovaných nebo liso-
vaných držáků potahů sedadel, v kombinaci 
s odpovídajícími textiliemi umožňuje výrobu 
systémů z jednoho materiálu. Takové termo-

plastické systémy z jednoho materiálu se pak 
dají poměrně snadno recyklovat v souladu se 
snahami o oběhové hospodářství.
Palety z kokosových vláken

Nizozemský start-up CocoPallet nabízí udrži-
telnou alternativu v podobě inovativních jed-
norázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRI-
MO vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práš-
kový a vláknitý odpad z kokosových skořápek 
stlačuje pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily 

robustní palety. Při tomto procesu se kokoso-
vá vlákna pouze spojují s přírodně obsaženým 
ligninem tak, že není třeba přidávat žádné další 
látky. Společnost FRIMO podporuje tuto začí-
nající firmu již několik let. Nyní byl ve spoluprá-
ci se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety nejen recyklovatelné, ale také bio-
logicky rozložitelné. Na základě úspěchu palet 
již společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRI-
MO plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 
tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní pry-
skyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, kde 
se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 
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struk tury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, po-
lyethylenových jader, nebo papírových voštin 
v jednom pracovním kroku. Kromě toho lze 
používat nákladově efektivnější nástroje a do-
sáhnout výrazných úspor v době cyklu. Další 
výhodou oproti RTM je, že lze předem vyne-
chat další procesní krok trojrozměrného před-
tvarování vláknitých polotovarů.
Společný projekt „LightMat Battery Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ost-
rov. Cílem společného projektu LightMat Batte-
ry Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení hmotnosti 
ve srovnání s dnešními e-vozidly při maximální 
funkční integraci z hlediska tuhosti, pevnosti, 
stínění EMC, protipožární ochrany a procesního 
toku. Společnost FRIMO přispívá svými odborný-
mi znalostmi v oblasti vývoje speciálních nástrojů 
a procesních technologií pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky své-
mu dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace růz-
ných materiálů klade na nástroje zvláštní náro-
ky. Společnost FRIMO pro tento účel vyvinula 

speciální koncepci nářadí. Směs GRP a kovu 
umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve srov-
nání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba cyklu 
je kratší než jedna minuta. To znamená nejen 
úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.
Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí více 
než jen nástroje, stroje a zařízení v technolo-
gickém portfoliu, které je na trhu jedinečné. 
Zákazníci také mohou využívat komplexní po-
radenské technické znalosti naší společnosti, 
která nabízí špičková řešení v mnoha oblastech. 

Od počátečních konzultací a předběžného pro-
jektování až po zcela individuální koncepty. Ze-
jména firmy, které uvažují udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství, 
najdou ve společnosti FRIMO kompetentního 
a kreativního partnera.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním pro-
dejem a projektovým managementem, i nadále 
stojí na principu Jednoho Kontaktního Místa pro 
všechny služby v celém hodnotovém řetězci.
Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com
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Skupina FRIMO je jedním z předních dodava-
telů nástrojů a zařízení pro kompletní řešení 
v oblasti kompozitních aplikací díky výji-

mečně široké nabídce technologií a služeb a do-
provodu zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní nástro-
je, vysoce výkonné jednotlivé stroje nebo plně 
automatizované výrobní linky, vždy se zaměřu-
jeme na individuálně optimalizované řešení. A to 
po celém světě! Jako inovativní technologický 
partner dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR nebo 
epoxidových pryskyřic až po flexibilní ořezávání, 
děrování, lisování a tváření, tepelné tvarování, 
laminování a ohýbání hran a svařování.
Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí pře-
mýšlet jinak než v běžných podmínkách a re-
alizovat inovativní a udržitelné nápady na vý-
robky. Některé příklady takových projektů jsou 
uvedeny níže.
Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura BRE-
ATHAIR® z elastických polyesterových neko-
nečných vláken od společnosti PHP Fibers je 
vysoce vodoodpudivá, antibakteriální a mimo-
řádně propustná pro vzduch a vlhkost. Dýchací 
vlákno se již používá například v geometricky 
jednoduchých matracích, ale také v sedácích ja-
ponského vysokorychlostního vlaku Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal slo-
žitější geometrii, například pro čalounění seda-
del automobilů nebo pro nábytkářský průmysl, 
vyvinula společnost FRIMO ve spolupráci s PHP 
Fibers inovativní metodu zpracování. Při tomto 
procesu se prekurzor, který je nařezán do tvaru 
krychle, vloží do nástroje a pomocí sofistikova-
ného procesu zahřívání, deformace a chlazení 
se vytvaruje do přesného obrysu, čímž se op-
timálně zachová pružná a zároveň dostatečně 
tuhá struktura smyčky. Kromě toho integrace 
dalších funkcí, např. tvarovaných nebo liso-
vaných držáků potahů sedadel, v kombinaci 
s odpovídajícími textiliemi umožňuje výrobu 
systémů z jednoho materiálu. Takové termo-

plastické systémy z jednoho materiálu se pak 
dají poměrně snadno recyklovat v souladu se 
snahami o oběhové hospodářství.
Palety z kokosových vláken

Nizozemský start-up CocoPallet nabízí udrži-
telnou alternativu v podobě inovativních jed-
norázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRI-
MO vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práš-
kový a vláknitý odpad z kokosových skořápek 
stlačuje pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily 

robustní palety. Při tomto procesu se kokoso-
vá vlákna pouze spojují s přírodně obsaženým 
ligninem tak, že není třeba přidávat žádné další 
látky. Společnost FRIMO podporuje tuto začí-
nající firmu již několik let. Nyní byl ve spoluprá-
ci se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety nejen recyklovatelné, ale také bio-
logicky rozložitelné. Na základě úspěchu palet 
již společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRI-
MO plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 
tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní pry-
skyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, kde 
se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 

FRIMO podporuje firmy, které myslí udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství.
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struk tury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, po-
lyethylenových jader, nebo papírových voštin 
v jednom pracovním kroku. Kromě toho lze 
používat nákladově efektivnější nástroje a do-
sáhnout výrazných úspor v době cyklu. Další 
výhodou oproti RTM je, že lze předem vyne-
chat další procesní krok trojrozměrného před-
tvarování vláknitých polotovarů.
Společný projekt „LightMat Battery Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ost-
rov. Cílem společného projektu LightMat Batte-
ry Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení hmotnosti 
ve srovnání s dnešními e-vozidly při maximální 
funkční integraci z hlediska tuhosti, pevnosti, 
stínění EMC, protipožární ochrany a procesního 
toku. Společnost FRIMO přispívá svými odborný-
mi znalostmi v oblasti vývoje speciálních nástrojů 
a procesních technologií pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky své-
mu dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace růz-
ných materiálů klade na nástroje zvláštní náro-
ky. Společnost FRIMO pro tento účel vyvinula 

speciální koncepci nářadí. Směs GRP a kovu 
umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve srov-
nání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba cyklu 
je kratší než jedna minuta. To znamená nejen 
úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.
Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí více 
než jen nástroje, stroje a zařízení v technolo-
gickém portfoliu, které je na trhu jedinečné. 
Zákazníci také mohou využívat komplexní po-
radenské technické znalosti naší společnosti, 
která nabízí špičková řešení v mnoha oblastech. 

Od počátečních konzultací a předběžného pro-
jektování až po zcela individuální koncepty. Ze-
jména firmy, které uvažují udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství, 
najdou ve společnosti FRIMO kompetentního 
a kreativního partnera.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním pro-
dejem a projektovým managementem, i nadále 
stojí na principu Jednoho Kontaktního Místa pro 
všechny služby v celém hodnotovém řetězci.
Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com

www.frimo.com

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

Na plno a s vášní děláme to, co dobře umíme, a proto vyvíjíme  

high-tech řešení a přetavujeme je do jedinečného spektra  

průmyslových technologií. Jsme pevně přesvědčeni, že 

technika budoucnosti vyžaduje vysoce kvalifikované a aktivní 

zaměstnance. Proto jsme již více než 50 let pro Vás v pohybu.    
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Skupina FRIMO je jedním z předních dodava-
telů nástrojů a zařízení pro kompletní řešení 
v oblasti kompozitních aplikací díky výji-

mečně široké nabídce technologií a služeb a do-
provodu zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní nástro-
je, vysoce výkonné jednotlivé stroje nebo plně 
automatizované výrobní linky, vždy se zaměřu-
jeme na individuálně optimalizované řešení. A to 
po celém světě! Jako inovativní technologický 
partner dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR nebo 
epoxidových pryskyřic až po flexibilní ořezávání, 
děrování, lisování a tváření, tepelné tvarování, 
laminování a ohýbání hran a svařování.
Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí pře-
mýšlet jinak než v běžných podmínkách a re-
alizovat inovativní a udržitelné nápady na vý-
robky. Některé příklady takových projektů jsou 
uvedeny níže.
Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura BRE-
ATHAIR® z elastických polyesterových neko-
nečných vláken od společnosti PHP Fibers je 
vysoce vodoodpudivá, antibakteriální a mimo-
řádně propustná pro vzduch a vlhkost. Dýchací 
vlákno se již používá například v geometricky 
jednoduchých matracích, ale také v sedácích ja-
ponského vysokorychlostního vlaku Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal slo-
žitější geometrii, například pro čalounění seda-
del automobilů nebo pro nábytkářský průmysl, 
vyvinula společnost FRIMO ve spolupráci s PHP 
Fibers inovativní metodu zpracování. Při tomto 
procesu se prekurzor, který je nařezán do tvaru 
krychle, vloží do nástroje a pomocí sofistikova-
ného procesu zahřívání, deformace a chlazení 
se vytvaruje do přesného obrysu, čímž se op-
timálně zachová pružná a zároveň dostatečně 
tuhá struktura smyčky. Kromě toho integrace 
dalších funkcí, např. tvarovaných nebo liso-
vaných držáků potahů sedadel, v kombinaci 
s odpovídajícími textiliemi umožňuje výrobu 
systémů z jednoho materiálu. Takové termo-

plastické systémy z jednoho materiálu se pak 
dají poměrně snadno recyklovat v souladu se 
snahami o oběhové hospodářství.
Palety z kokosových vláken

Nizozemský start-up CocoPallet nabízí udrži-
telnou alternativu v podobě inovativních jed-
norázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRI-
MO vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práš-
kový a vláknitý odpad z kokosových skořápek 
stlačuje pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily 

robustní palety. Při tomto procesu se kokoso-
vá vlákna pouze spojují s přírodně obsaženým 
ligninem tak, že není třeba přidávat žádné další 
látky. Společnost FRIMO podporuje tuto začí-
nající firmu již několik let. Nyní byl ve spoluprá-
ci se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety nejen recyklovatelné, ale také bio-
logicky rozložitelné. Na základě úspěchu palet 
již společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRI-
MO plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 
tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní pry-
skyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, kde 
se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 
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struk tury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, po-
lyethylenových jader, nebo papírových voštin 
v jednom pracovním kroku. Kromě toho lze 
používat nákladově efektivnější nástroje a do-
sáhnout výrazných úspor v době cyklu. Další 
výhodou oproti RTM je, že lze předem vyne-
chat další procesní krok trojrozměrného před-
tvarování vláknitých polotovarů.
Společný projekt „LightMat Battery Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ost-
rov. Cílem společného projektu LightMat Batte-
ry Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení hmotnosti 
ve srovnání s dnešními e-vozidly při maximální 
funkční integraci z hlediska tuhosti, pevnosti, 
stínění EMC, protipožární ochrany a procesního 
toku. Společnost FRIMO přispívá svými odborný-
mi znalostmi v oblasti vývoje speciálních nástrojů 
a procesních technologií pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky své-
mu dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace růz-
ných materiálů klade na nástroje zvláštní náro-
ky. Společnost FRIMO pro tento účel vyvinula 

speciální koncepci nářadí. Směs GRP a kovu 
umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve srov-
nání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba cyklu 
je kratší než jedna minuta. To znamená nejen 
úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.
Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí více 
než jen nástroje, stroje a zařízení v technolo-
gickém portfoliu, které je na trhu jedinečné. 
Zákazníci také mohou využívat komplexní po-
radenské technické znalosti naší společnosti, 
která nabízí špičková řešení v mnoha oblastech. 

Od počátečních konzultací a předběžného pro-
jektování až po zcela individuální koncepty. Ze-
jména firmy, které uvažují udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství, 
najdou ve společnosti FRIMO kompetentního 
a kreativního partnera.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním pro-
dejem a projektovým managementem, i nadále 
stojí na principu Jednoho Kontaktního Místa pro 
všechny služby v celém hodnotovém řetězci.
Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com
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svému dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace 
různých materiálů klade na nástroje zvláštní 
nároky. Společnost FRIMO pro tento účel 
vyvinula speciální koncepci nářadí. Směs GRP 
a kovu umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve 
srovnání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba 
cyklu je kratší než jedna minuta. To znamená 
nejen úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.

Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí 
více než jen nástroje, stroje a zařízení 
v technologickém portfoliu, které je na trhu 
jedinečné. Zákazníci také mohou využívat 
komplexní poradenské technické znalosti 

naší společnosti, která nabízí špičková řešení 
v mnoha oblastech. Od počátečních konzultací 
a předběžného projektování až po zcela 

individuální koncepty. Zejména firmy, které 
uvažují udržitelně a chtějí se podílet na realizaci 
oběhového hospodářství, najdou na veletrhu 
FRIMO kompetentní a kreativní kontakty.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním 
prodejem a projektovým managementem, 
i nadále stojí na principu Jednoho Kontaktního 
Místa pro všechny služby v celém hodnotovém 
řetězci.

Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

Na plno a s vášní děláme to, co dobře umíme, a proto vyvíjíme  

high-tech řešení a přetavujeme je do jedinečného spektra  

průmyslových technologií. Jsme pevně přesvědčeni, že 

technika budoucnosti vyžaduje vysoce kvalifikované a aktivní 

zaměstnance. Proto jsme již více než 50 let pro Vás v pohybu.    
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Skupina FRIMO je jedním z předních dodava-
telů nástrojů a zařízení pro kompletní řešení 
v oblasti kompozitních aplikací díky výji-

mečně široké nabídce technologií a služeb a do-
provodu zákazníků v každém jednotlivém kroku 
procesu. Ať už se jedná o vysoce kvalitní nástro-
je, vysoce výkonné jednotlivé stroje nebo plně 
automatizované výrobní linky, vždy se zaměřu-
jeme na individuálně optimalizované řešení. A to 
po celém světě! Jako inovativní technologický 
partner dodává společnost FRIMO kompletní 
sortiment produktů od zpracování PUR nebo 
epoxidových pryskyřic až po flexibilní ořezávání, 
děrování, lisování a tváření, tepelné tvarování, 
laminování a ohýbání hran a svařování.
Stále častěji je však FRIMO také tím správným 
kontaktem pro společnosti, které chtějí pře-
mýšlet jinak než v běžných podmínkách a re-
alizovat inovativní a udržitelné nápady na vý-
robky. Některé příklady takových projektů jsou 
uvedeny níže.
Inovativní materiál čalounění
Inovativní, recyklovatelná 3D struktura BRE-
ATHAIR® z elastických polyesterových neko-
nečných vláken od společnosti PHP Fibers je 
vysoce vodoodpudivá, antibakteriální a mimo-
řádně propustná pro vzduch a vlhkost. Dýchací 
vlákno se již používá například v geometricky 
jednoduchých matracích, ale také v sedácích ja-
ponského vysokorychlostního vlaku Šinkansen.
Aby tento ekologicky šetrný výrobek získal slo-
žitější geometrii, například pro čalounění seda-
del automobilů nebo pro nábytkářský průmysl, 
vyvinula společnost FRIMO ve spolupráci s PHP 
Fibers inovativní metodu zpracování. Při tomto 
procesu se prekurzor, který je nařezán do tvaru 
krychle, vloží do nástroje a pomocí sofistikova-
ného procesu zahřívání, deformace a chlazení 
se vytvaruje do přesného obrysu, čímž se op-
timálně zachová pružná a zároveň dostatečně 
tuhá struktura smyčky. Kromě toho integrace 
dalších funkcí, např. tvarovaných nebo liso-
vaných držáků potahů sedadel, v kombinaci 
s odpovídajícími textiliemi umožňuje výrobu 
systémů z jednoho materiálu. Takové termo-

plastické systémy z jednoho materiálu se pak 
dají poměrně snadno recyklovat v souladu se 
snahami o oběhové hospodářství.
Palety z kokosových vláken

Nizozemský start-up CocoPallet nabízí udrži-
telnou alternativu v podobě inovativních jed-
norázových palet vyrobených z kokosového 
odpadu. Při zpracování, které společnost FRI-
MO vyvinula speciálně pro CocoPallet, se práš-
kový a vláknitý odpad z kokosových skořápek 
stlačuje pod tlakem a teplotou, aby se vytvořily 

robustní palety. Při tomto procesu se kokoso-
vá vlákna pouze spojují s přírodně obsaženým 
ligninem tak, že není třeba přidávat žádné další 
látky. Společnost FRIMO podporuje tuto začí-
nající firmu již několik let. Nyní byl ve spoluprá-
ci se společností CocoPallet vyvinut speciální 
plnicí a dávkovací systém a prototyp nástroje 
pro výrobu těchto inovativních a prostorově 
úsporných stohovatelných palet. Kromě toho 
jsou palety nejen recyklovatelné, ale také bio-
logicky rozložitelné. Na základě úspěchu palet 
již společnost CocoPallet plánuje využití tohoto 
procesu v dalších oblastech použití.
Lisování za mokra
Pro výrobu konstrukčních dílů vyztužených 
vlákny v automobilech nabízí společnost FRI-
MO plně automatizované systémy pro mokré 
lisování monolitických a sendvičových dílů. Při 
tomto procesu se suché kontinuální vláknité 
vložky nebo tkaniny impregnují reaktivní pry-
skyřicí mimo lis, poté se přenesou do lisu, kde 
se spojí a matricové materiály vytvrdí.
Nižší procesní tlaky ve srovnání s RTM také 
umožňují kombinovat vláknové kompozitní 

FRIMO podporuje firmy, které myslí udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství.

Inovace a udržitelnost

struk tury v lisovacím procesu se sendvičovými 
jádry, například z pěnového polyuretanu, po-
lyethylenových jader, nebo papírových voštin 
v jednom pracovním kroku. Kromě toho lze 
používat nákladově efektivnější nástroje a do-
sáhnout výrazných úspor v době cyklu. Další 
výhodou oproti RTM je, že lze předem vyne-
chat další procesní krok trojrozměrného před-
tvarování vláknitých polotovarů.
Společný projekt „LightMat Battery Housing”
Trend směřující k elektromobilům vede k tomu, 
že se klade velký důraz na celý bateriový ost-
rov. Cílem společného projektu LightMat Batte-
ry Housing (EFRE-0801511) je vyvinout funkční, 
jednosměrnými vlákny vyztužené polotovary 
pro velkosériovou výrobu vysoce namáhaných 
lehkých plastových krytů baterií. Pro bateriové 
pouzdro to znamená výrazné snížení hmotnosti 
ve srovnání s dnešními e-vozidly při maximální 
funkční integraci z hlediska tuhosti, pevnosti, 
stínění EMC, protipožární ochrany a procesního 
toku. Společnost FRIMO přispívá svými odborný-
mi znalostmi v oblasti vývoje speciálních nástrojů 
a procesních technologií pro pásky UD a D-LFT.
Kontinuální termoplasty vyztužené vlákny 
ve formě UD pásek mají nejlepší mechanické 
vlastnosti ve směru vláken. Přímo vytlačované 
dlouhovláknité termoplasty (D-LFT) naopak 
nabízejí větší volnost při navrhování díky své-
mu dobrému toku. Pokud se obě možnosti 
zkombinují a přidají se kovové vložky, získá se 
nový stupeň volnosti a lze lépe využít potenciál 
lehkých hybridních konstrukcí. Kombinace růz-
ných materiálů klade na nástroje zvláštní náro-
ky. Společnost FRIMO pro tento účel vyvinula 

speciální koncepci nářadí. Směs GRP a kovu 
umožňuje snížit hmotnost až o 25 % ve srov-
nání s ocelovou konstrukcí, přičemž doba cyklu 
je kratší než jedna minuta. To znamená nejen 
úsporu hmotnosti, ale také času a nákladů.
Kompletní hodnotový řetězec
Společnost FRIMO však samozřejmě nabízí více 
než jen nástroje, stroje a zařízení v technolo-
gickém portfoliu, které je na trhu jedinečné. 
Zákazníci také mohou využívat komplexní po-
radenské technické znalosti naší společnosti, 
která nabízí špičková řešení v mnoha oblastech. 

Od počátečních konzultací a předběžného pro-
jektování až po zcela individuální koncepty. Ze-
jména firmy, které uvažují udržitelně a chtějí se 
podílet na realizaci oběhového hospodářství, 
najdou ve společnosti FRIMO kompetentního 
a kreativního partnera.
Společnost FRIMO, podporovaná globálním pro-
dejem a projektovým managementem, i nadále 
stojí na principu Jednoho Kontaktního Místa pro 
všechny služby v celém hodnotovém řetězci.
Další informace jsou k dispozici také na adrese 
www.frimo.com

Digitální transformace se znatelným 
přínosem pro zákazníka
Herrmann Ultraschall jmenuje Thomase Bernarda novým CDO
S Thomasem Bernardem získala společnost 
Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. 
KG zkušeného ředitele digitálních řešení, 
který ponese odpovědnost za pohánění 
digitalizace interních procesů, ale zejména 
digitalizace produktů. Nový CDO vidí 
přidanou hodnotu pro zákazníka jako 
jasnou orientaci všech změn.
 
Digitalizace je jedním z klíčových faktorů 
úspěchu společnosti Hermann od první 
vizualizace ultrazvukového svařovacího procesu. 
Další vývoj a zajišťování takové digitální přidané 
hodnoty pro zákazníka bude odpovědností 
Thomase Bernarda, který se 1. prosince stal 
součástí manažerského týmu CEO Thomase 
Herrmanna a COO Carstena O‘Beirneho.
Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je další 
digitalizace skupiny Herrmann. Je třeba digitálně 
podpořit a integrovat všechny obchodní 
procesy napříč úrovněmi a zjednodušit tak 
komunikaci se zákazníky a optimalizovat 
rychlost práce či transparentnost. Což je důležité 
i pro pokračování globalizace světového 
lídra na trhu ultrazvukových svařovacích 
systémů: Jednotné procesy a systémy mohou 
zabránit informačnímu šumu mezi národními 
společnostmi a zaručit tak jednotný zákaznický 
zážitek po celém světě.
„Digitalizace není samostatná disciplína. 
V tomto kontextu je vhodnější mluvit o digitální 
transformaci. Bude mít masivní dopad ve všech 
divizích – a tudíž samozřejmě i na partnery 
a zákazníky,“ uvádí Thomas Bernard. „Tento 
přímý vliv na zákazníky a práce na jejich 
potřebách je přesně to, co mě na roli CDO 

fascinuje,“ pokračuje při vysvětlování své 
motivace.
Ve své nové roli se Thomas Bernard může opřít 
o více než 25leté zkušenosti na poli softwaru 
a IT. Po studiích aplikovaných počítačových věd 
v Dortmundu nejprve pracoval jako softwarový 
vývojář a produktový manažer. Později se 
stále více zaměřoval na digitální transformaci 
společností v různých pozicích. Naposledy 
působil na pozici ředitele informačních 
technologií pro rakouského výrobce strojů 
Engel.

3 otázky pro Thomase Bernarda, ředitele 
digitálních řešení
1. Proč jste se rozhodl stát se součástí 
společnosti Herrmann Ultraschall?
Aby mě bavilo, co dělám, je pro mě extrémně 
důležitá kultura společnosti. A odvaha 
společnosti Herrmann zahájit kulturní cestu 
pro celou skupinu Herrmann a tuto cestu 
konzistentně implementovat na mě udělala 
velký dojem. V aspektu řízení změn směrem 
k moderní pracovní kultuře je společnost celkem 
progresivní. Nakonec to, co naklonilo misky vah, 
byla tato jedinečná kultura, která mi tu byla 
představena a která se také osvědčila.

2. Jaké jsou vaše cíle ve vaší nové roli?
Mým cílem je, abychom za pět let už ve 
společnosti Herrmann Ultraschall nemluvili 
o tom, co znamená digitalizace. Citlivé 
používání digitálních technologií se musí stát 
součástí naší kultury, musíme ho zakotvit do 
každé hlavy a aktivně ho žít. Za tímto účelem 
musíme nejprve konzistentně pohánět digitální 

transformaci společnosti a poté dosáhnout bodu, 
kdy se budeme soustředit výhradně na přidanou 
hodnotu digitalizace pro zákazníka.

3. Digitalizace produktů je často nesprávně 
používána jako módní pojem – jak ji naši 
zákazníci mohou využít v budoucnu 
konkrétně?
Ze všeho nejdříve je důležité, aby naše produkty 
byly „digitálně připravené“, což znamená, že musí 
být schopné poskytovat a přijímat informace 
digitálně. To z čistě mechanického uzavřeného 
předmětu udělá aktivní složku procesu výroby.
Díky našemu aktuálnímu portfoliu a našemu 
vývoji jsme v dobré pozici. Na základě toho 
v dalším kroku vyvineme digitální služby a řešení 
v úzké spolupráci s trhem, díky nimž můžeme 
v budoucnu splnit potřeby našich zákazníků. Ty 
mohou zahrnovat vzdálenou odbornou podporu 
na běžících strojích, ale také témata týkající 
se dat, jako je monitorování na základě stavu 
a prediktivní údržba – všechny možnosti, jejichž 
prostřednictvím můžeme zlepšit výkonnost, 
stabilitu a kvalitu výroby a následně pak docílit 
znatelného přínosu pro zákazníka.

www.herrmannultraschall.com

Jako nový CDO 
ve společnosti 
Herrmann 
Ultraschall 
chce Thomas 
Bernard vytvořit 
digitální přidanou 
hodnotu pro 
zákazníky.

Pevnostní návrh
termoplastových konstrukcí
v termínu 23. 2. 2023

Kurz základů nastavování
vstřikovacích strojů
v termínu 27. 2.–3. 3. 2023

Simulace vstřikování plastů
v termínu 22. 2. 2023

Školení je vhodné pro pracovníky, 
kteří přicházejí do styku s výsledky 
simulačních analýz (vývoj, konstrukce 
dílů i forem, technologie).
https://libeos.cz/k/simulace-vstrikovani-plastu-
1-denni-skoleni/

Školení je vhodné pro konstruktéry 
a pracovníky vývojových oddělení.
https://libeos.cz/k/pevnostni-navrh-
termoplastovych-konstrukci-1-denni-skoleni-2/

Školení je vhodné pro budoucí 
seřizovače a seřizovače se základními 
znalostmi, technology, projektové 
pracovníky a managery, kteří chtějí 
získat přehled o práci seřizovače.
https://libeos.cz/k/kurz-zakladu-nastavovani-
vstrikovacich-stroju-skoleni-u-vstrikovaciho-
stroje/

Partner školení:

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

TECH news

Otevřené kurzy z oblasti vstřikování plastů
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Vyhazovače jsou umístěny v kotevní desce 
v průchozím otvoru pro dřík a hlava za-
padá do zahloubení. Pro dřík se nejčas-

těji používá uložení v g6/H7 (vyhazovač/otvor). 
V rámci součtu povolených tolerančních polí se 
v tomto případě uložení může vůle až pětiná-
sobně zvětšit. Vůle je v tomto uložení velice dů-
ležitá, dřík si musí sám najít svoji ideální polohu 
například v případech teplotních rozdílů mezi 
tvarem a vyhazovací deskou.

Pří údržbě forem z vlastní zkušenosti dopo-
ručuji držet se dobrého zvyku očíslovat každý 
kolík vyhazovače a příslušný otvor, i když vyha-
zovače mají stejný tvar. Tolerance průměrů mo-
hou mít velký rozptyl a pokud jedno sestavení 
vyhazovacích kolíků v kotevní desce funguje, je 
dobré ho zachovat.
Kotevní i opětná deska mohou mít otvory pro 
kolíky vyhazovače, pouzdra vyhazovače, kolí-
ky, jádra, vodicí pouzdra, vratné kolíky, nosné 
sloupky, hydrauliku, chladící hadičky a různé 

další součásti. Otvory snižují tuhost desek, jsou 
v podstatě děravé jako ementál, a i to je důvod, 
proč se mohou vyhazovače křížit a prohýbat. 
Při nerovnoměrném zatížení vyhazovacího sys-
tému může i některá deska prasknout.
Nepodepřená délka vyhazovacího kolíku je 
kritickou veličinou a častou příčinou jeho ohý-
bání, vybočení a zlomení. Pokud jste někdy 
sledovali závod ve skoku o tyči, viděli jste, jak 
moc se tyč ohne poté, co ji skokan zasadí do 
boxu a vyskočí, aby překonal laťku. Tyto tyče 
mohou být dlouhé přes 5 metrů. Pokud sko-
kan drží tyč uprostřed, a ne na konci, jak moc 
se podle vás ohne? Zřejmě ani zdaleka ne tolik. 
Materiál, tvrdost, průměr, a dokonce ani délka 
tyče se nezměnily. Změnila se pouze její nepo-
depřená délka. Nepodepřená délka se rovná 
vzdálenosti mezi dvěma pevnými nebo otoč-
nými body předmětu. Stejný předpoklad platí 
i pro vyhazovače.
Příliš dlouhá volná nepodepřená délka vyhazo-
vacího kolíku je jedním z důvodů praskání vyha-
zovačů. Jedná se o kritickou proměnnou a častou 
příčinou jeho ohýbání, vybočení a zlomení.
Předcházet zničení vyhazovače se můžeme po-
kusit určením poměru štíhlosti.
Poměr štíhlosti  
                = nepodepřená délka ÷ průměr ÷ 4
Pokud je hodnota tohoto poměru větší než 100, 
můžeme očekávat, že vyhazovač selže z důvo-
du vybočení a případně následném prasknutí.
Jestliže si myslíte, že máte problém s nepode-
přenou délkou ve formě, bude vás zajímat, jak 
ji snížit? Nejprve je třeba odhadnout, jak velký 
zdvih vyhazovače je potřeba k bezpečnému vy-
hození dílu z tvárníku. U nové formy se to může 
lišit v závislosti na konstrukci formy, geometrii 
dílu, materiálu a dalších faktorech.
Obvykle se k celkové výšce dílu připočítává asi 
10 – 15 mm, ale to vše závisí na rychlosti vyha-

zování, podkosech, konstrukci formy, robotiza-
ci a různých dalších faktorech.
Když objednáváte (nebo navrhujete) formu, ur-
číte, jakou délku má mít vedení vyhazovacího 
pouzdra. Tento rozměr se rovná požadovanému 
zdvihu vyhazovače plus tloušťce vyhazovacích 
desek a opěrných destiček. Neměli byste chtít, 
aby pohyb vyhazování byl delší než váš odhad. 
A samozřejmě nikdy nechcete, aby byl kratší. 
Pokud se ukáže, že konstrukce formy nemá mi-
nimální výšku požadovanou pro zamýšlený lis, 
což je u velkých plochých dílů běžné, je velmi 
snadné a relativně levné přidat na zadní stranu 
vyhazovací desky distanční prvky, aby se rozdíl 
vyrovnal. Přidání distanční desky na desku liso-
vacího stroje namísto distančních podložek na 
formě je zřídkakdy lepší alternativou.

Předpokládejme, že se forma dostane do vý-
roby a začne se objevovat problém s vyboče-
ním vyhazovacího kolíku. Pokud lze zdvih vy-
hazovače zkrátit, nepřidávejte distanční bloky 
omezující zdvih. Ty nepomohou zkrátit nepo-
depřenou délku vyhazovacích kolíků. Musíte 
snížit výšku vedení a délku všech vyhazovacích 
a vratných kolíků o stejnou hodnotu.
Je logické, že čím je menší průměr vyhazovače, 
tím kratší musí být nepodepřená délka, aby se 
zabránilo vybočení. Vyhazovače o průměru 2,5 
mm nebo menší by měly být stupňovité nebo 
osazené.
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Proč vyhazovače praskají

Minimální a maximální vůle vyhazovače Ø 8 mm 
(tolerance g6) v díře vyrobené v toleranci H7.

Prasklá kotevní deska

Uložení vyhazovače ve forměOtvory ve vyhazovacím systému

Osazené vyhazovače

https://www.libeos.cz
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TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na
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Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál konf. FORMY - PLASTY Brno - 
30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál PLASTEX - MSV Brno, _speciál konf. PLASTKO Zlín
- 10. 10.–31. 10.–21. 11.–12. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

TECH news - 4 - 10. 1. 2017

Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.
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BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

Termíny vycházení TECHnews 2023:
9. 1.–30. 1.–20. 2.–13. 3.–3. 4.–24. 4. _speciál konference FORMY-PLASTY Brno -
15. 5.–5. 6.–26. 6.–11. 9.–2. 10. _speciál veletrh MSV Brno – 23. 10.–13. 11.–4. 12.–18. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

TECH news - 4 - 10. 1. 2017

Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.

BASF_Ultracom2016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd   1 31.03.16   12:46

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

https://www.frimo.com
http://svetplastu.eu
https://www.biesterfeld.com/

