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Ambiciózní plán Fatry

Společnost Fatra hodlá těžit z inovací a využít 
potenciál moderních technologií. Proto investuje 
do nové válcovny 1,4 miliardy korun. Tento krok 
přinese přes 100 nových pracovních míst a má 
významně navýšit tržby společnosti. Obrat by se 
měl přehoupnout přes 5 miliard korun. Nová vál-
covna bude v plném provozu od listopadu 2019 
a je největší investicí v novodobé historii společ-
nosti.
„Během let 2015 a 2016 jsme úspěšně prošli ná-
ročným procesem EIA, který posuzoval vliv nové 
investice na životní prostředí. V současné době 
již probíhá první fáze výstavby,“ informuje Pavel 
Čechmánek, generální ředitel společnosti Fatra. 
A jak dodává, tak je pro Fatru vztah k okolí jed-
nou z priorit: „Jsme tady doma, sami v Napajed-
lích a okolí žijeme, žijí tu i naši zaměstnanci. Proto 
se chceme k okolí chovat co nejlépe.“
Nová válcovna nabídne přes 100 míst
S investicí do nové válcovny je spojen také vznik 
nových pracovních míst. „Na naše nové kolegy se 
těšíme, čeká na ně zbrusu nové pracovní prostředí 
plné moderních technologií. Fatra je tu tradičním 

výrobcem, zaměstnáváme celé generace rodin 
z okolí. Stojíme o dlouhodobé vztahy s našimi 
zaměstnanci, takže jim chceme nabídnout také 
náležité pracovní podmínky,“ uvádí Pavel Če-
chmánek. Fatra má zájem o dělnické, ale i spe-
cializované inženýrské profese. „Pracovat v nové 
válcovně bude výhodou i pro samotné zaměst-
nance – získají tu nové zkušenosti a vyzkouší si 
práci s nejmodernějšími technologiemi. Z hledis-
ka jejich vlastního rozvoje je to přínos. Benefitem 
bude určitě i úplně nové pracoviště. O válcovnu se 
už zajímají noví uchazeči o práci, pracovní poho-
vory jsou v plném proudu, ale volná místa stále 
jsou,“ doplňuje Čechmánek.
Čtvrtá průmyslová revoluce startuje ve Fatře
Fatra zároveň vstupuje do nové éry tzv. Průmy-
slu 4.0, kterým se označuje čtvrtá průmyslová 
revoluce. Nová válcovna totiž počítá se zavede-
ním nejmodernějších výrobních postupů, jako 
je automatizace, propojování IT systémů, řízení 
spotřeb energií nebo preventivní údržba. Jen tak 
může Fatra udržet konkurenceschopnost na trhu 
a být atraktivním zaměstnavatelem.
„Neponecháváme nic náhodě. Chceme být lídrem 
v regionu, což znamená neustálý rozvoj. Hlavním 
produktem nové válcovny budou úspěšné podla-
hoviny a hydroizolační fólie. Ty se mimochodem 
testují v extrémních podmínkách Antarktidy,” 
představuje strategii Dušan Uher, obchodní ře-
ditel společnosti Fatra. A dodává, že jde o jeden 
z nejvýznamnějších modernizačních projektů 
Fatry. Veškeré technologie nové válcovny přive-
ze přes 150 kamionů. Komplex nejmodernějšího 
vybavení přitom zahrnuje válcovací a laminační 
linku, převíjecí a balící linky, energetické a logi-
stické zázemí a úsek pro recyklaci.
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Produkty Fatry najdeme od Wimbledonu 
až po Antarktidu
Kde se produkty z Fatry uplatní? Doslova glo-
bálně! Hydroizolační fólie Fatrafol se úspěšně 
vyvážejí do celého světa. Lze je najít i na tak 
významných místech, jako například → 

Investice do nové válcovny by měla přinést obrat přes pět miliard korun

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu č. 16 – září 2017

w w w . s y n v e n t i v e . c o m

Aktuální vydání Světa plastů číslo 16, MSV 
Brno 2017 k prohlížení, nebo ke stažení 
formátu pdf zde.

You may also download The World of 
Plastic No. 16 - 2017 in PDF HERE, eventu-
ally browse through it here.

MĚNÍME SE, ABYCHOM VÁM BYLI BLÍŽ
Obchodní zastoupení NGB se mění na NETZSCH Česká republika s.r.o.

NABÍZÍME VÁM NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ 
 PRO ANALÝZU POLYMERŮ
NABÍZÍME VÁM NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ 
 PRO ANALÝZU POLYMERŮ

http://www.fatra.cz/
http://svetplastu.eu/
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_16_WEB_MSV_2017.pdf
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_16_WEB_MSV_2017.pdf
https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59437311/svet-plastu-no16-2017-msv-brno
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/differential-scanning-calorimetry/dsc-214-polyma/
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→ Wimbledonský stadion, olympijský sta-
dion v Londýně nebo na pražském Tančícím 
domě. Hydroizolační fólie Fatrafol prochází 
testy v reálných podmínkách. „Nyní probíhají 
testy na Antarktidě, kde jsou fólie vystaveny 
extrémním teplotám, zvýšenému UV záře-
ní a větru s částicemi ledu o rychlosti až 150 
km/hod,“ doplňuje detaily testování produk-
ce Dušan Uher. Fatra je zároveň jedním z vý-
znamných dodavatelů nábytkářské firmy IKEA. 

„Partnerství s IKEA je pro nás pochopitelně 
velmi zajímavé, protože jde o globálního hrá-
če. Využíváme vzájemného souladu v otázkách 
moderních technologií a chytrých řešení, kte-
rá mají lidem zjednodušit život. A hlavně nám 
i IKEA jde o ekologické dopady produkce. Takže 
je samozřejmostí recyklace a výroba produktů 
z takto zpracovaných materiálů. Sami ale ne-
zůstáváme pozadu a proaktivně exportujeme“, 
uzavírá Čechmánek.

Čtvrtá průmyslová revoluce ve společnosti Fatra.  
Do výroby nastoupí digitalizace

Celosvětovým trendem je tzv. Průmysl 4.0, tedy 
další průmyslová revoluce, která propojuje nej-
novější výrobní technologie, digitalizaci a auto-
matizaci výroby s využitím chytrých technologií. 
Do tohoto světa vstupuje i společnost Fatra, jeden 
z největších evropských zpracovatelů plastů.
„Nové technologie nám pomohou k rychlejší, vyšší 
a efektivnější produkci. A to nám pomůže hlavně 
v nižším dopadu výroby na životní prostředí. Di-
gitalizace s sebou nese také růst kvality produkce. 
To se týká hlavně inovativních podlahových krytin 
a hydroizolačních fólií. Zavádění Průmyslu 4.0 do 
výroby je dlouhodobý proces s řadou úskalí, ale 
chceme zůstat na světové špičce a tyto inovace 
nám mají pomoci. Klade to nároky jak na zaměst-
nance, tak na řízení celé firmy. Změnit se musíme 
postupně všichni,“ říká generální ředitel společnos-
ti Fatra Pavel Čechmánek.
První krok: investice do nových IT systémů 
pro řízení výroby a skladů
První krok v cestě k Průmyslu 4.0 pro Fatru  

znamenalo zavedení nového výrobního informač-
ního systému (MES) a systému řízených skladů 
(WMS). Ty spolu komunikují pomocí čárových 
kódů a zajistí okamžitou dohledatelnost výrobků 
i jejich identifikaci z pohledu použitých vstupních 
surovin. To ve Fatře ve výsledku vede k zvýšení 
výkonnosti a snížení nákladovosti výroby i skla-
dování. 
K dalším vývojovým a investičním záměrům patří 
především projekt nové válcovny. Výstavba bude 
dokončena na sklonku roku 2019 a celková hod-
nota investice činí 1,4 miliardy korun.
„Uvědomujeme si, že nové trendy vycházející z Prů-
myslu 4.0, jako jsou automatizace, propojování IT 
systémů, řízení spotřeb energií nebo preventivní 
údržba, jsou jedním ze způsobů, jak zvýšit a dlou-
hodobě udržet naši konkurenceschopnost. Spoléhat 
dále pouze na určitou výhodu levnější práce není 
řešením. Naše zaměstnance naopak chceme roz-
víjet tak, aby čtvrtá průmyslová revoluce byla pří-
nosem i pro ně,“ dodává Pavel Čechmánek z Fatry.

Fatra pomocí tzv. Průmyslu 4.0 drží krok s globálními producenty. Inovace čekají jak výrobní technologii, 
tak řízení celé společnosti. Výroba se usnadní a pozitivně to ovlivní i zaměstnance.

O společnosti Fatra

Historie společnosti Fatra sahá do roku 
1935. V současnosti je členem koncernu 
AGROFERT. Společnost provozuje 
moderní technologie na zpracování plastů 
ve výrobních závodech v Napajedlích 
a Chropyni. Dlouhodobě patří mezi 
významné evropské zpracovatele plastů. 
Celkem zaměstnává 1 300 zaměstnanců. 
V roce 2016 dosáhly tržby společnosti za 
výrobky a služby výše 3,7 mld. Kč a více 
než dvě třetiny produkce směřovaly 
na zahraniční trhy. Fatra je známá také 
jako výrobce legendárních nafukovacích 
hraček s designem autorské dvojice 
Niklová – Klug.

Na veletrhu Fakuma 2017 se firma ENGEL AUSTRIA představila v dobré 
náladě. Výrobce strojů na vstřikování plastů a dodavatel systémových 
řešení se sídlem ve Schwertbergu (Rakousko) je v tomto obchodním 
roce nadále na vzestupu. Výrobní kapacity a počet pracovníků na celém 
světě dále rostou.

„S vývojem naší činnosti jsme velmi spokojení,“ 
informoval Dr. Stefan Engleder, CEO skupiny 
ENGEL, na začátku veletrhu ve Friedrichshafenu. 
„V tomto obchodním roce počítáme s obratem při-
bližně 1,5 miliardy EUR.“ Oproti obratu v minulém 
roce 1,36 miliardy EUR je to opět výrazné zvýšení. 
Výrobce strojů vidí budoucí měsíce optimisticky.
Firma ENGEL nyní už deset let nadprůměrně těží 
z obrovského nepřetržitého růstu průmyslu za-
bývajícího se zpracováním plastů. „Jak ve všech 
regionech, tak i ve všech relevantních odvětvích 
se nám podařilo dále růst,“ říká Engleder. Evropa 
má s 55 procenty na obratu lví podíl. V Americe 
dosahuje ENGEL aktuálně 24 a v Asii 20 procent 
obratu.

Firma ENGEL posiluje v Německu aplikační 
techniku a působení v oblasti inject 4.0
Německo je nadále jedním z trhů, kde skupina 
ENGEL dosahuje největšího obratu. Firmě EN-
GEL se zde za posledních pět let podařilo zvýšit 
obrat o 50 procent. Přispívají k tomu především 
dva faktory, jak uvádějí jednatelé firmy ENGEL. 
„Německo představuje i nadále technologicky 
nejpokročilejší trh a tedy největší hnací motor pro 
inovace,“ zdůrazňuje Dr. Christoph Steger, CSO 
skupiny ENGEL. „K tomu se přidává skutečnost, že 
německé firmy dále pokračují v globální expanzi.“
Firma ENGEL zaměstnává aktuálně v Německu 
více než 300 pracovníků, s nadále vzrůstající ten-
dencí. Firma ENGEL Deutschland Technologie-

forum Stuttgart – nejmladší ze čtyř německých 
poboček – se od svého založení v dubnu 2013 
personálně rozrostla o více než dvojnásobek. 

ENGEL se připravuje na další růst

Vedení firmy ENGEL, zleva doprava: Joachim Metzmacher (CPO),  
Dr. Christoph Steger (CSO), Dr. Stefan Engleder (CEO)  
a Markus Richter (CFO).
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http://www.fatra.cz/
https://www.engelglobal.com/cs/cz.html
http://www.boco.cz/cs/
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FRIMO Group GmbH 
 +49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com

www.frimo.com

Dynamicky
a s vášní.

Inovativní technologie 
FRIMO staví na 50ti letech 
zkušeností. Orientujeme se 
na budoucnost a optimální 
nastavení Vašeho projektu. 
Spolehněte se na zkušenosti 
technologických specialistů.

  Zpracování PUR

  Flexibilní řezání

  Vysekávání

  Lisování / Tvarování

  Thermoforming

  Kašírování

  Lemování

  Svařování / Lepení

Rok 2017 přinesl divizi Automotive další jubile-
um. Tradičně nás návštěvníci mohli najít v pavi-
lonu V, pod číslem stánku 126, kde je přivítal vy-
školený personál v podobě našich odborníků na 
broušení a lepení, včetně zástupců ze Slovenska.  
Mezinárodního strojírenského veletrhu se účastníme 
již od roku 1997 a cílem naší přítomnosti na veletrhu 
je  podpořit naši pozici mezi dodavateli komplexních 
řešení povrchových úprav a v oblasti lepicích systé-
mů, co by spojovacích materiálů pro budoucnost. 
MSV je pro divizi Automotive významnou událostí 
jak po stránce obchodní, tak po stránce informa-
tivní. Veletrh je totiž místo, kde se setkávají špičky 
svých oborů, v našem případě technika a průmy-
sl. Je to místo určené pro vzájemnou diskusi a vý-
měnu poznatků a informací. Těší nás stále tak vy-
soký zájem o tuto nesporně důležitou konferenci  

a doufáme, že se našimi novými i stávajícími zákazníky a part-
nery budeme nadále stýkat právě na stáncích veletrhu MSV. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří navštívili náš 
stánek a získali informace nebo produkty, které můžou být 
přínosem pro Vaše podnikání. Zároveň děkujeme partnerům 
a dodavatelům za jejich podporu.

MSV Brno pro MATRIX  
Automotive již po dvacáté

Aktuální školení z oblasti zpracování plastů
Efektivní řízení plastikářského podniku  
v termínu 11. 12. 2017
Školení je určeno pro zaměstnance vedení podniku.
n Důležitost obsahového vymezení a cíle práce 

jednotlivých pracovních pozic
n Manažerské účetnictví a controlling
n Obsah a struktura manažerského účetnictví
n Vymezení pojmu controlling
n Kalkulace plných a variabilních nákladů
n Praktické využití informací manažerského účet-

nictví a controllingu v plastikářském podniku
n Controlling v systému řízení firmy
n Controllingový systém společnosti – proces 

vzniku výrobku
n Controllingový systém společnosti a sériová 

výroba
n Předpoklady provedení kvalitní kalkulace
n Logistika
n Systém řízení obslužných činností
n Personalistika
n Jakost
n Systém plánování
n Systém hodnocení
n Balanced Scorecard

Stabilní proces vstřikování plastů
v termínu 5. - 7. 11. 2017
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky.
n Speciální vlastnosti plastů (životnost, stabilita, degradace 

při procesu, zdravotní nezávadnost), reologie polymerů
n Pnutí ve vstřikovaných výrobcích
n Plnění a problematika family a vícenásobných 

forem
n Využití DOE při vstřikování
n Možnosti horkých vtoků, nastavení teplot, vady 

horkých vtoků
n Dimenzionální optimalizace horkých vtoků  

a studených vtoků
n Kvalitní temperace forem, odvzdušnění
n Detailní rozbor smrštění, vliv parametrů  

vstřikování na přesnost
n Procesní okno
n SPC
n Využití a možnosti čidel ve formách
n Rychlá výměna forem
n Správné sušení dle typu sušárny a zbytkového 

obsahu vlhkosti
n Správné nastavení technologických parametrů 

dle stroje (typ šneku, materiál, velikost dílu…)

Analýzy kvality plastových dílů v technické praxi
v termínu 18. 12. 2017
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny 
vzniku neshodných dílů (nákup dílů, reklamační oddělení, 
vývoj, technologie). Součástí školení jsou praktické ukázky 
vzorků a měření na laboratorních přístrojích.
n Úvod do plastů ve vztahu k základním strukturním a 

technologickým parametrům ovlivňující vlastnosti plastů 
a plastových dílů.

n Reologické (tokové) vlastnosti tavenin polymerů a 
význam v oblasti vstupní a výstupní kontroly v procesu 
zpracování plastů s příklady z technické praxe.

n Nadmolekulární struktura plastů (morfologie) a její vý-
znam při analýze procesní kvality výroby plastových dílů.

n Aplikace světelné mikroskopie s polarizačním světlem.
n Diferenční snímací kalorimetrie (termická analýza): 

význam a aplikace metody (praktická ukázka, příklady z 
průmyslové praxe).

n Úvod do infračervené spektroskopie a její využití k 
identifikaci polymerních materiálů, analýze chemického 
složení, stanovení čistoty látek a kvality jednotlivých šarží z 
výrobního procesu.

n Význam termogravimetrie a její společné využití s FTIR 
spektroskopií.

Kurz základů nastavování vstřikovacích strojů
v termínu 27. 11. - 1. 12. 2017
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se 
základními znalostmi, technology, projektové pracovníky 
a managery, kteří chtějí získat přehled o práci seřizovače.
n Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací 

komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
n Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod, 

balancování vtoků.
n Příprava materiálu (sušení, barvení).
n Rozjetí, nastavení technologie výroby.
n Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
n Nastavení technologie výroby, variace technologických 

parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
n Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění vyrobe-

ných dílů, vliv parametrů na smrštění

Partner školení:

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

TECH news

Passion for 
expertise

Horký systém s jehlami ovládanými
servomotory pro přesné, jednoduché 
a �exibilní ovládaní průtoků trysek

hrs�ow.com

http://www.frimo.com/
http://automotive.matrix-as.cz/
http://www.libeos.cz/
http://svetplastu.eu/
http://www.hrsflow.com/
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MTS novým distributorem Universal Robots

Společnost Universal Robots, globální dodava-
tel kolaborativních robotů, oznámila, že pode-
psala smlouvu o distribuci se společností MTS, 
významným slovenským dodavatelem v oblasti 
průmyslové automatizace. Technologie Universal 
Robots umožní novému partnerovi efektivněji 
reagovat na rostoucí poptávku po automatizaci 
výroby a po dodávkách kolaborativních robotů 
zákazníkům na Slovensku.

Společnost MTS, spol sr.o., je výrobní a obchodní 
společností, která působí na slovenském trhu od 
roku 1996. Výrobní část je dodavatelem výrob-
ních linek a celků zejména pro zákazníky v auto-
mobilovém průmyslu. Obchodní část zastupuje 
prodej průmyslových komponent značek Bosch-
-Rexroth (montážní technologie), Schmidt Tech-
nology (lisy), Cognex (strojové vidění) a Aventics 
(pneumatické prvky), zejména systémovým in-
tegrátorům. Od září 2017 své portfolio doplnila 
o kolaborativní roboty Universal Robots.

MTS bude dodávat svým obchodním partnerům, 
systémovým integrátorům a dodavatelům kom-
plexních řešení, a samozřejmě také přímo konco-
vým zákazníkům. Společnost MTS za 20 let exi-

stence realizovala celou řadu projektů v oblasti 
automatizace a klasických robotických pracovišť. 
Doplněním portfolia o kolaborativní robotická 
ramena nyní bude moci u svých zákazníků tech-
nologicky podpořit místa ve výrobě, jež vyžadují 
bezpečnou spolupráci robotů a lidí, a efektivně 
využít výhod, které kolaborativní roboty přinášejí 
zákazníkům všech velikostí a průmyslových od-
větví.

„V současné době vidíme na Slovensku v oblasti 
kolaborativní robotiky velmi zajímavý potenciál,“ 
řekl Dávid Gurčík, obchodně-technický poradce 
z divize robotiky společnosti MTS. „Na trhu práce 
začíná být nedostatek operátorů, kteří ve výrobě 
vykonávají jednotvárnou činnost. Kolaborativní 
roboty pomáhají podnikům jednak řešit nedo-
statek lidské síly a zároveň jim umožňují přeřadit 
pracovníky na produktivnější činnosti a tím lépe 
využít lidský potenciál. Dalšími přínosy využití 
kolaborativních robotů je samozřejmě zvýše-
ní konkurenceschopnosti našich podniků, a to 
zejména menších a středních firem působících 
v různých průmyslových odvětvích, zvýšení pro-
dukce, kvality a flexibility výroby současně s do-
sažením velmi rychlé návratnosti investice, která 
i v rámci našeho regionu je typicky rychlejší než 
12 měsíců.

Proto je pro nás smlouva o distribucí kolabo-
rativních robotů od Universal Robots jakožto 
světového lídra v oblasti kolaborativní robotiky 
dalším krokem vpřed a umožní ještě pružněji re-
agovat na požadavky našich zákazníků.“

„MTS je významným dodavatelem na slovenském 
trhu, který má zkušenosti jak s prodejem samot-
ných produktů, spoluprací a podporou dodavate-
lů řešeni, systémových integrátorů, tak s výrobou 

a integrací automatizačních systémů,“ řekl Slavoj 
Musílek, General Manager Universal Robots pro 
střední a východní Evropu. „Zákazníci na Slo-
vensku tak mají možnost si zvolit dle svých po-
třeb nákup samotného robotického ramena, kdy 
si díky flexibilitě a bezkonkurenční jednoduchosti 
programování robotů Universal Robots zákazníci 
sami realizují projekty vlastními silami, nebo vy-
budování komplexního kolaborativního prostředí 
včetně integrace dalších automatizačních systémů 
s využitím know-how specialistů jak společnosti 
MTS, tak dalších partnerů a systémových integrá-
torů. Spolupráce s MTS je pro nás zárukou toho, 
že uživatelé našich produktů vždy dosáhnou vý-
znamných přínosů a vysoké spokojenosti s reali-
zovanými projekty.“

Nový partner bude prostřednictvím distribuce a integrace robotů 
Universal Robots efektivněji reagovat na rostoucí poptávku po 
kolaborativní robotice na Slovensku

O Universal Robots

Universal Robots je výsledkem mnoha-
letého intenzivního výzkumu v robotice. 
Produktové portfolio zahrnuje kolabora-
tivní robotická ramena UR3, UR5 a UR10, 
pojmenovaná podle své nosnosti v kilo-
gramech. Od vstupu prvního robota UR na 
trh v prosinci 2008 dosahuje společnost 
výrazného růstu a její robotická ramena 
se dnes prodávají ve více než 50 zemích 
po celém světě. V současné době je glo-
bálně instalováno přes 16 000 robotů UR, 
průměrná doba návratnosti nákladů na 
pořízení robotů UR je nejrychlejší v odvět-
ví a činí pouhých 195 dní. Společnost má 
sídlo v dánském Odense, kde se odehrává 
i veškerý vývoj a produkce. Více naleznete 
na https://www.universal-robots.com/cs/

Polypropyleny plněné skleněným vláknem
PRO NÁROČNÉ APLIKACE NEJEN V AUTOMOBILOVÉM ODVĚTVÍ

Vysoká tuhost • nízká hustota • atraktivní cena • více >
RADKA Pardubice,  www .radka.cz

Z materiálu jsou 
vyráběny Front End 
díly pro vozy Škoda

Kodiaq, Superb, 
Fabia

Bez měření není úspora
Systém automatizace budov společnosti Panasonic 
Electric Works si bere za cíl poskytovat srozumitelné 
řešení pro dohled nad spotřebou elektrické energie. 
Systém managementu energií, a tím se nemyslí jen 
energie elektrická, ale i stlačený vzduch, voda nebo 
další spotřební tekutiny a plyny, nabízí pohled v 
různých úrovní dohledu. Zatímco management vidí 
souhrnná data jednotlivých zemí, měst nebo to-
váren v přehledných grafech či tabulkách, vedoucí 
výroby mají přístup k detailním hodnotám jednotli-
vých strojů nebo linek včetně základních ukazatelů 
kvality elektrické energie.

Bez měření nelze přikročit k adekvátním změnám. 
Jen přesná evidenci a detailní vyhodnocení para-
metrů před a po aplikaci úsporných opatření mo-
hou vést ve svém důsledku k případnému nasazení 
na vedlejší lince, výrobní hale či v jiné továrně. Tak 
lze velmi rychle testovat různá alternativní řešení 
na různých místech a pak plošně nasadit nejlepší z 
nich. Data a výstupy lze sledovat na všech dostup-
ných platformách jako jsou PC, tablety či mobilní te-
lefony a to samozřejmě s bezpečnou ochranou dat 
proti neautorizovanému zneužití.

https://www.universal-robots.com/cs/
http://www.radka.cz/cs/archiv-clanku/193/
http://www.panasonic.com/cz/
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Noví pracovníci byli přijímáni především do od-
dělení servisu, realizace projektů a aplikační tech-
niky. Aplikační technika hraje v pobočce Techno-
logieforum Stuttgart mimořádně důležitou roli, 
protože technické centrum je výrazně větší než 
ve většině ostatních poboček. Od září tohoto 
roku má toto stanoviště kompetenční centrum 
MuCell. Ve Stuttgartu je nyní trvale k dispozici 
velké zařízení pro vstřikování pěny pro zkouš-
ky podle požadavků zákazníků, vývojové práce 
a školení. V kompetenčním centru zaměstná-
vá ENGEL ve Stuttgartu vlastního odborníka na 
technologii MuCell.

Stěžejní bod investicí v Německu představuje 
v tomto obchodním roce pobočka v Hannove-
ru – s 80 zaměstnanci jedna z největších prodej-
ních a servisních poboček firmy ENGEL na světě. 
V květnu byla otevřena výrazně rozšířená a zmo-
dernizovaná pobočka. Firma ENGEL investovala 
do nejsevernější německé pobočky přibližně 5 
mil. EUR. Zákazníci v Hannoveru mohou profito-
vat z dvakrát větší užitné plochy především díky 
výrazně většímu technickému centru a rozšířené 
oblasti pro akce a semináře. V novém interaktiv-
ním technickém centru se nacházejí také velké 
stroje s uzavírací sílou až 7 000 kN. Kromě střída-
jících se exponátů představují dva hlavní pevné 
body výstavy lehké konstrukce a inject 4. 0.
Souběžně s Hannoverem otevřela firma ENGEL 
také oddělení inject 4.0 v technologickém a au-
tomatizačním centru v Hagenu. Cílem je moci mi-
mořádně názorně ukázat nové možnosti digitali-
zace a propojení a živě předvést všechny výrobky 
inject 4.0 od firmy ENGEL.

ENGEL vytváří nová pracovní místa na celém 
světě
Průmysl 4.0 patří celosvětově k největším hna-
cím motorům růstu, což se výrazně odrazilo na 
prezentacích na veletrhu Fakuma 2017. Přitom 
nejde jen o změny ve výrobních procesech, ný-
brž o zcela nové formy spolupráce, jak vysvětluje 
Stefan Engleder: „Stále intenzivněji doprovázíme 
naše zákazníky po celou dobu životnosti strojů 
na vstřikování plastů a výrobních buněk. Jedná se 
zde mimo jiné o ještě intenzivnější poradenství 
při navrhování výrobních řešení, o nové možnos-
ti v oblasti poprodejního servisu, jako je před-
vídavá údržba, o nepřetržitou optimalizaci pro-
cesů a flexibilní přizpůsobování výrobních řešení 
podle měnících se úkolů. Abychom mohli tyto 
požadavky plnit k naprosté spokojenosti našich 
zákazníků, budeme v budoucnosti potřebovat 
ještě více vysoce kvalifikovaných a angažovaných 
pracovníků než dneska.“
Směr, kterým se ubírá spolupráce mezi firmou 
ENGEL a jejími zákazníky, vysvětluje, proč roste 
počet pracovníků právě v oblasti servisu a apli-
kační techniky. Kromě toho je to oblast infor-
mační technologie, kde firma ENGEL přijímá stále 

více dalších pracovníků. Konkrétně nabízejí tři ra-
kouské závody v současné chvíli 120 dalších míst. 
V Německu je jich 20. Do konce obchodního 
roku v březnu 2018 bude firma ENGEL na celém 
světě zaměstnávat pravděpodobně 6 400 osob.

Poptávka po integrovaných systémových 
řešeních dále roste
Další hnací silou technologického růstu jsou po-
kračující nahrazování materiálů u vysoce techno-
logicky vyspělých druhů použití, jako ve výrobě 
automobilů nebo v lékařské technice, a dále 
lehké konstrukce v automobilovém průmyslu 
a v oblasti teletroniky.
Technologické trendy kráčí ruku v ruce s dále ros-
toucí integrací procesů a stupněm automatizace, 
který zase vede ke zvýšené poptávce po integro-
vaných systémových řešeních od jednoho do-
davatele. „Narůstající komplexnost procesů patří 
k velkým výzvám pro zpracovatele. Naším úkolem 
je zabezpečit s narůstající komplexností ještě větší 
transparentnost a přehled a zajistit, aby bylo mož-
né jednoduše řídit a kontrolovat i komplexní pro-
cesy,“ vysvětluje Christoph Steger. „Firma ENGEL 
je se svou velmi vysokou kompetentností pro sys-
témová řešení a rozsáhlým vlastním programem 
automatizace, periferií, technologie a průmyslu 
4.0 na tento trend optimálně připravená. Podíl 
integrovaných systémových řešení u obdržených 
zakázek nadále roste a je to zcela jednoznačně ce-
losvětový trend.“ Díky tomu systémová obchodní 
činnost firmy ENGEL nadále roste i v Asii, zatím-
co spousta dodavatelů, kteří se zaměřují čistě na 
stroje, zaznamenala pokles obratu.

Budou navýšeny výrobní kapacity
Aby zvládla celosvětově vzrůstající poptávku, 
zahájila firma ENGEL již před více než třemi lety 
nejrozsáhlejší investiční program v historii pod-
niku. Celkově bude jen do výrobních závodů do 
roku 2020 investováno více než 375 mil. EUR. 
„První projekty s celkovým objemem téměř 120 
mil. EUR už jsou dokončené,“ říká Engleder. „Dále 
veškerými silami pracujeme na rychlém postupu 
výstavby a plány a priority stále znovu přizpůso-
bujeme okolnostem.“
Největším probíhajícím stavebním projektem 
je rozšíření závodu na velké stroje v St. Valenti-
nu. V létě tohoto roku byl dosažen první milník 
a byla zprovozněna další výrobní hala. Díky ní je 
montážní plocha rozšířená o více než 4 000 me-
trů čtverečních a kromě toho je zde místo pro 
další kanceláře. Jako další krok vznikne v závodě 
od jara 2017 nová administrativní budova a nové 
technické centrum pro zákazníky. V souvislosti 
s tímto rozšířením bude také zvětšeno techno-
logické centrum pro lehké kompozitní materiály 
v St. Valentinu.
V pořadí největších stavebních opatření ve skupi-
ně ENGEL následuje po St. Valentinu hlavní sídlo 
Schwertberg. Od ledna se vedle hlavního vchodu 
nachází velká stavba. Zde bude do podzimu 2018 
o 11 500 metrů čtverečních rozšířena severní vý-

robní hala, zřízená v roce 2013, a vybudováno 
rovněž nové, výrazně větší technické centrum 
pro zákazníky. Teprve na jaře tohoto roku dokon-
čila firma ENGEL ve Schwertbergu rozšíření tech-
nologického centra v jižní části areálu závodu. 
Vzniklo zde 10 000 metrů čtverečních další užitné 
plochy pro kanceláře, učňovskou dílnu a jesle. 
Hlídání malých dětí přímo ve firmě představuje 
novou nabídku firmy ENGEL, která se u pracov-
níků setkala s takovým ohlasem, že mezitím už 
byla otevřena druhá skupina. Redakce časopisu 
Woman ocenila firmu ENGEL v červnu jako jed-
nu z firem v Rakousku, které jsou nejvstřícnější 
k rodinám.
Souběžně se závodem na velké stroje ve St. Va-
lentinu byla navýšena kapacita také v Šanghaji. 
Přesně k 10. výročí závodu se firmě ENGEL po-
dařilo v září s velkou slavnostní akcí otevřít nový 
komplex budov. V Šanghaji byla jednak pro-
dloužena stávající kancelářská budova, aby se 
vytvořilo dalších 1 000 metrů čtverečních užitné 
plochy. Dále byla zřízena nová výrobní hala, kte-
rá rozšířila výrobu velkých strojů o 1 600 metrů 
čtverečních. V nové budově se nyní nachází také 
učňovská dílna. Je výrazně větší než ta předchozí, 
protože od začátku vzdělávacího programu firmy 
ENGEL v Číně před čtyřmi roky počet učňů výraz-
ně vzrostl. V současné době se v Šanghaji vzdělá-
vá 45 mladých lidí ve třech technických profesích.

V roce 2018 začne nové kolo programu pro 
sales-trainee
Vzděláváním ve vlastní firmě a nepřetržitými in-
vesticemi do svých učňovských dílen si firma EN-
GEL dlouhodobě zabezpečuje odborné pracov-
níky. Podíl převzatých pracovníků činí ve všech 
závodech 98 procent. Kromě Rakouska a Číny 
vzdělává firma ENGEL pracovníky v technických 
profesích také v Německu a v České republice.
Najít kvalifikované a angažované pracovníky 
a udržet si je představuje stále větší výzvu ne-
jen pro výrobu. „Také v prodeji se musíme vy-
dat novou cestou,“ zdůrazňuje Christoph Steger. 
V září 2016 zahájila firma ENGEL mezinárodní 
program pro sales-trainee. Sedm mladých mužů 
a jedna žena z USA, Číny, Koreje a Rakouska jsou 
průkopníci tohoto způsobu vzdělávání. Mezitím 
úspěšně absolvovali úvodní fázi a první působe-
ní v zahraničí. Do konce dvouletého vzdělávání 
poznají závody a pobočky firmy ENGEL na třech 
kontinentech. „Zejména v oblasti prodeje pracu-
jí naši zaměstnanci v mezinárodně propojených 
týmech,“ říká Steger. „K zásadním schopnostem 
zde patří myslet nad rámec hranic vlastního ja-
zyka a vlastní kultury. Přesně to chceme trénovat.“ 
V nadcházejícím roce plánuje ENGEL vypsat nová 
místa do programu sales-trainee.

ENGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart je od září kompetenční 
centrum pro MuCell. V technickém centru pobočky je zákazníkům firmy 
ENGEL trvale k dispozici zařízení pro vstřikování pěny.

Firma ENGEL investovala v závodu Hannover přibližně 5 mil. EUR  
a připravila se tak na další růst na německém trhu a na budoucí  
požadavky svých zákazníků. V květnu byla otevřena výrazně rozšířená 
a zmodernizovaná pobočka.

V červnu byla v závodu 
na velké stroje ENGEL v St. 
Valentinu zprovozněna další 
nová montážní hala.

Další výstavba v závodu St. Valentin zahrnuje novou kancelářskou budovu 
a nové technické centrum pro zákazníky, jak ukazuje simulace.

V létě začalo v hlavním sídle Schwertberg rozšíření severní výrobní haly, 
zřízené v roce 2013. Nad montáží se nachází – zde ještě jako simulace – 
nové technické centrum pro zákazníky.

Přesně k výročí se podařilo firmě ENGEL dokončit druhé velké rozšíření 
závodu v historii stanoviště v Šanghaji. Závod na velké stroje byl zvětšen 
o další výrobní halu a novou kancelářskou budovu.
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TECH newsTECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2018:
8.1. – 29.1. – 19.2. – 12.3. – 2.4._speciál Konf. PLASTKO Zlín – 23.4. –  
14.5._speciál Konf. FORMY-PLASTY Brno – 4.6. – 25.6. – 3.9. –  
24.9._speciál veletrh PLASTEX-MSV Brno – 15.10. – 5.11.– 26.11.– 10.12.  
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
1 500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových adres kompetentních osob. 
Pokud byste měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv 
vám nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

• Úvěr a leasing 
• Operativní leasing 
• Komplexní pojištění

Umíme vdechnout 
život vašim představám

www.csobleasing.cz
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