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Aktuální vydání Světa plastů číslo 26 -
ke stažení zde.

You may download The World of Plastic No. 26 - 
in PDF HERE.

č.1/2023 – konference FORMY-PLASTY Brno (11. - 12. 5.) - vyjde 15. května (uzávěrka 14. 4.)
č.2/2023 – MSV Brno (10. - 13. 10.) - vyjde 25. září (uzávěrka 21. 8.)

 

reklama, tisk, PR, hudební produkce, výstavní expozice, firemní a společenské akce | tel.: 606 715 510, mach@machagency.cz

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.euč. 21 – červen 2020

Nezaměnitelný CNC výkon 
pro větší produktivitu. 

Krátké doby cyklu, stálá kvalita dílů
ROBOSHOT využívá 60 let zkušeností s CNC know-how 
a aplikuje je do elektronického vstřikování. Výsledkem 
je větší zrychlení, neuvěřitelně přesné pohyby a 
extrémně krátké cykly umožňující produkovat velké 
množství dílů s vysoce konzistentní kvalitou. Spotřeba 
energie je také extrémně nízká, a protože všechny 
FANUC produkty mají jednu společnou řídicí platformu, 
je ROBOSHOT snadno kombinovatelný s roboty.

FANUC ROBOSHOT VELMI PŘESNÉ ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
  
• osvědčená CNC spolehlivost a přesnost
• 100% FANUC servo řízené osy
• 10 všestranných modelů pro maximální přizpůsobivost
• konzistentní procesy a vynikající opakovatelnost
• maximální ochrana formy a vyhazovače
• nejnižší spotřeba energie

WWW.FANUC.CZ
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Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským
 klastrem

 

www.svetplastu.eu

č. 25 – květen 2022

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

PF 2023
Ať je pro Vás nový rok
mixem jen toho
nejlepšího.

Přeje

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/sp_26_2022_2stranky.pdf
https://svetplastu.eu/
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Společnost Oerlikon HRSflow vyvinula 
speciální řešení horkých vtoků pro 
PCR sloučeniny. Možnosti jejich využití 
demonstrují dva příklady realizované 
v praxi: bedna na ovoce a odpadkový koš 
na kompostování organického odpadu 
z domácnosti. Těmito ekologicky šetrnými 
projekty, které byly realizovány společně 
s různými partnery, společnost zdůrazňuje 
svůj závazek k oběhovému hospodářství.

„Jako rodinná firma myslíme při veškerém 
našem Pro výrobu beden na ovoce zpracovává 
společnost Mundimold optimalizovanou PE 
směs od společnosti APS, Valencie/Španělsko, 
která se získává recyklací kartonových obalů 
Tetra Pak®. Při výrobě tohoto náročného 
dílu, který byl předveden na veletrhu K 2022 
na servohydraulickém stroji Haitian Jupiter 
s dvouplošnou technologií a upínací silou 4 500 
kN, přispívá k vysoké opakovatelnosti procesu 
servořízený 4-tryskový uzavíratelný systém 
FLEXflow. Optimální kvalitu vtoku zaručuje 
nové patentované chladicí pouzdro HRSflow 

Nová verze Cimatronu, integrovaného 
CAD/CAM řešení určeného především pro 
konstrukci a obrábění v oblasti výroby 
vstřikovacích forem a postupových 
lisovacích nástrojů, je opět vybavena řadou 
nových a vylepšených funkcí.

V souvislosti s uvolněním Cimatronu 16 budou 
stejně jako minulosti probíhat semináře věnované 
novinkám v této verzi. Letos se plně vracíme 
k tradičním „live“ seminářům v našich školicích 
prostorách a těšíme se na osobní setkání s našimi 
uživateli i se všemi, koho by novinky v Cimatronu 
zajímaly. 

Semináře budou probíhat vždy od 8 do 16:30 hod 
a pro uživatele s aktivním ročním aktualizačním 
servisem jsou zdarma. Pro ostatní za cenu 1500 
Kč/osoba.

17. 1. 2023 Chrudim
18. 1. 2023 Praha
24. 1. 2023 Chrudim
25. 1. 2023 Brno

V případě zájmu o přihlášení na některý ze 
seminářů a pro bližší informace se obracejte na 
Zuzanu Douškovou
zdouskova@t-support.cz
tel. +420 731 503 032

Na závěr alespoň některé novinky Cimatronu 16:

V oblasti CAD jsou to například
• Vylepšená tvorba ploch: U funkcí jako je 

Vysunutí ploch nebo Řídit plochu, došlo 
k vylepšení možností za účelem získání lepších 
ploch.

• Přenos kót ze skicáku až do výkresu: Kóty, které 
byly použity k zakótování skici modelu, lze nyní 
zobrazit ve výkrese, a tudíž není potřeba model 
znovu kótovat.

• Podpora držáků 3R.
• Vylepšený algoritmus pro automatické opravy 

STL (mesh) objektů.

TTC společnosti Oerlikon, které zabraňuje 
přilepení jehly i při krátkých cyklech. Nízká 
spotřeba energie systému FLEXflow podporuje 
energeticky úspornou výrobu. Partnery projektu 
byly společnosti Haitian, Mundimold, Tetra 
Pak, APS a Oerlikon HRSflow. Výrobní proces je 
srozumitelně vysvětlen v tomto videu:

www.youtube.com/watch?v=KvCoPrvwFCg

Dalším příkladem je Bokashi Organko Essential, 
vzduchotěsný uzavíratelný kbelík pro domácí 
kompostování. Díl o hmotnosti 775 g a tloušťce 
stěny 2,5 mm je vyroben z polymerů PCR 
použitím 2-tryskového systému Oerlikon 
HRSflow. Ten je optimalizován pro časté změny 
barvy a navržen tak, aby zbytky kontaminace 
v recyklátu nezpůsobily poškození, šmouhy 
nebo stopy po toku, které by mohly ovlivnit 
estetický a funkční výsledek (s laskavým svolením 
společnosti PLASTIKA SKAZA).

V oblasti CAM
• Vylepšení automatického vrtání: Verze 16 

rozvíjí proceduru automatického vrtání tak, 
že je proces používání šablon posloupnosti 
více intuitivní. Odpadají kroky, které jsou 
nyní prováděny na pozadí procedury v rámci 
automatického režimu.

• Možnost kopírování geometrie mezi 
procedurami.

• Import geometrie nástrojů z modelu.
• Cimatron 16 odemyká vybrané procedury 

uživatelům, kteří mají licenci na indexované 
5osé frézování. Tyto procedury přináší nové 
možnosti včetně frézování podřezů na 
tvarových plochách a snadnější čištění rohů 
v 3+2 osách.

www.cimatron.cz

Optimalizované systémy horkých 
vtoků pro PCR sloučeniny

Cimatron 16 míří k českým
a slovenským uživatelům
Zahájena registrace na semináře věnované novinkám ve verzi 16

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

Bedna na ovoce je vstřikována pomocí plně elektrického 
4-tryskového systému horkých vtoků Oerlikon HRSflow. 
Použitým materiálem je optimalizovaná PE sloučenina 
dodaná společností APS, Valencie/Španělsko, získaná 
recyklací kartonových obalů Tetra Pak®. 
© Oerlikon HRSflow

http://www.youtube.com/watch?v=KvCoPrvwFCg
https://www.cimatron.cz/
https://www.xmost.cz
https://www.cimatron.cz/
https://www.hrsflow.com/
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SAXPOLYMERS
Drives your business into the future.

DISTRIBUTOR:

Plastoplan s.r.o.
Nupaky 232, 251 01 Nupaky u Říčan

Česká republika
info@plastoplan.cz

www.plastoplan.cz

KraussMaffei představil na MSV
v Brně a na K 2022 nové řady vstřikovacích strojů 
Lehkost se potkává s efektivitou a hospodárností

Nové řady vstřikovacích strojů v sobě spojují 
hospodárnou výrobu s vysokou výkonností 
a rychlou disponibilitou. Jsou předurčené 
pro standardní aplikace u technických dílů, 
elektrických a elektronických přístrojů, 
automobilového průmyslu, balení 
a zdravotnické techniky.

Svět plastů se mění. S ohledem na dynamické 
a rychle rostoucí trhy platí jak u nastupujících 
malých a středně velkých podniků, tak 
i u etablovaných koncernů stále důraznější 
požadavek na flexibilní a nákladově optimální 
schopnost reakce. Společnost KraussMaffei 
na tento vývoj reaguje a nabízí nyní svým 
zákazníkům v Evropě a Severní Americe dvě 
další konstrukční řady vstřikovacích strojů: 
precisionMolding a powerMolding.

PrecisionMolding je základní stroj 
s redukovaným rozsahem volitelných opcí plně 
elektrické řady PX, powerMolding pak protějšek 
osvědčené hydraulické řady GX společnosti 
KraussMaffei. „V koncepci základních strojů 
nabízíme našim zákazníkům možnost dosáhnout 
zvláště krátkých reakčních časů, a tedy i dodacích 
lhůt, a reagovat tak ještě efektivněji a úspěšněji 
na požadavky trhu. Tím se našim zákazníkům 
naskýtají na trzích nové možnosti a aplikace. 
Současně se nám takto přirozeně otevírá oblast 
nových aplikací a okruhů zákazníků, kterým jsme 
dosud nebyli schopni vyjít vstříc.“, říká Xiaojun 
Cui, Executive Vice-President New Machines 
Business u KraussMaffei.

Předurčené pro standardní aplikace 
u vstřikování

Jak stroje precisionMolding, tak i powerMolding 
jsou ideální pro standardní aplikace, například 
pro technické díly, elektrické a elektronické 
přístroje, automobilový, obalový a zdravotnický 
průmysl. Řada precisionMolding byla zavedena 
v Asii v roce 2019, řada powerMolding pak 
v roce 2021. Obě konstrukční řady se zde od té 
doby velice úspěšně etablovaly. Zákazníci na 
těchto trzích si cení zejména vysoké přesnosti 
a výkonnosti, vedle toho pak i rychlé disponibility 
a snadné obsluhy. A to vše při vynikajícím 
poměru cena/výkon. U příležitosti veletrhů MSV 
2022 v Brně a K 2022 v Düsseldorfu nyní vstupují 
řady precisionMolding a powerMolding na trh 
i v Evropě a Severní Americe.

Rychlý ROI a optimální energetická efektivita

Řady precisionMolding a powerMolding jsou 
synonymem vysoké efektivity a hospodárnosti 
podle standardů kvality u KraussMaffei, 
na které jsou zákazníci zvyklí. Například je 
možné využít vybrané spektrum volitelných 
možností, k dispozici je například velký výběr 
zástavbových výšek nástroje nebo snadná 
integrace automatizačních řešení, rychlý návrh 
systémových řešení přímo na míru.

Řada powerMolding umožňuje dosáhnout 
v závislosti na aplikaci až o 15 procent vyššího 
výkonu oproti srovnatelným standardním strojům 
na trhu. K tomu přispívají krátké časy chodu 
naprázdno, vysoká stálost hmotnosti vstřiku 
a s tím spojená nízká zmetkovitost. „V součtu se 
našim zákazníkům jejich investice velice rychle 
vrátí, zejména ve srovnání s jinými standardními 
stroji na trhu.“, říká Xiaojun Cui.

Z pohledu rostoucích cen energií se stává 
energetická efektivita výroby stále důležitější. 
Řada precisionMolding se vyznačuje díky plně 
elektrické koncepci stroje dobrou energetickou 
efektivitou. Řada powerMolding pak již ve 
standardu nabízí osvědčený servopohon 
KraussMaffei BluePower. Ten optimálně řídí 
čerpadla podle aktuálních potřeb. Vždy je tak 
spotřebováváno pouze tolik energie, kolik je jí 
právě potřeba. Celkově tak řada powerMolding 
umožňuje dosáhnout v závislosti na aplikaci až 
o 40 procent lepší energetické efektivity oproti 
srovnatelným standardním strojům na trhu.

Premiéra stroje precisionMolding na MSV 
v Brně

Poprvé se široké veřejnosti představil stroj 
precisionMolding na veletrhu MSV v Brně na 
stánku KUBOUŠEK. K prozkoumání byl stroj 
160-540, na kterém byla instalována aplikace na 
výrobu spotřebních misek z polypropylenu. Pro 
český a slovenský trh to byla jedinečná šance, jak 
se s novým ekonomickým strojem seznámit.

Udržitelná dětská hra – precisionMolding 
na K

Udržitelnost a efektivita pro hračkářský průmysl 
stály ve středu zájmu při nasazení stroje 
precisionMolding 160-750 s uzavírací silou 1600 
kN, který byl představen na K 2022. Vyráběny 
byly rakety pro soft tenis, a to ze stoprocentně 
obnovitelných surovin. Materiál bio-PE firmy 
FKUR založený na cukrové třtině nejenom váže 
CO2 v průběhu výroby, ale je i zvláště robustní 
a trvanlivý, navíc může být po skončení používání 
stoprocentně recyklován. Tím tento materiál 
výrazně přispívá k zachování fosilních zdrojů.

Důležitou úlohu při zpracování biomateriálu 
na stroji precisionMolding na veletrhu K hrálo 
APC plus firmy KraussMaffei. Stejně jako 
u plastů z fosilních surovin tato funkce stroje 
spolehlivě koriguje obvyklé odchylky procesu 
i u biomateriálů a zajišťuje tak konstantně 
vysokou kvalitu dílců. Hospodárné systémové 
řešení pak doplňuje i LRX EasyControl. Lineární 
robot je ideální pro aplikace Pick and Place, je 
možné ho snadno a intuitivně ovládat a umožňuje 
v kombinaci se strojem precisionMolding rychlé 
proniknutí do světa vstřikování a manipulace 
s plně elektrickým pohonem.

Zpracování 100procentního recyklátu jako 
součást systému recyklace – powerMolding 
na K 2022

Stroj powerMolding 1300-11900 s uzavírací silou 
13.000 kN byl součástí kompletního recyklačního 
systému na veletržním stánku KraussMaffei. 
Vznikaly na něm dveřní moduly pro automobilový 
průmysl ze 100procentně recyklovaného PP. 
pokračování na další straně

Řada precisionMolding umožňuje perfektní vstup do světa vstřikování s plně elektrickým pohonem.

https://www.plastoplan.cz/
https://kubousek.cz/
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pokračování
Recyklát pocházel z víček pro inzulinová pera 
vyráběných na stroji PX 200-1400. Materiál byl 
rozdrcen a následně byl společně s aditivy, 
jako jsou promotory adheze a kapalná barviva, 
upraven v procesu upcyklace na dvoušnekovém 
extrudéru ZE 28 BluePower. I u této aplikace na 
stroji powerMolding hraje důležitou roli funkce 
stroje APCplus. Ta zajišťuje spolehlivé vyrovnávání 
obvyklých odchylek mezi jednotlivými šaržemi 
při zpracování recyklátu a zaručuje tak setrvale 

vysokou kvalitu dílů. Integrovaný lineární robot 
řady LRX pak zajišťuje bezpečnou manipulaci 
s díly.

Široké spektrum použití

Je jedno, zda se bude jednat o použití pro 
technické díly pro spotřební, hračkářský nebo 
automobilový průmysl jako na veletrzích MSV 
a K 2022, nebo o bioplasty, recyklát nebo nový 
materiál – spektrum použitelnosti strojů řady 

precisionMolding a powerMolding je velké 
a otevírá na trhu standardních aplikací ve 
vstřikování zcela nové možnosti.

Nové řady vstřikovacích strojů v sobě spojují 
hospodárnou výrobu s vysokou výkonností 
a rychlou disponibilitou. Jsou předurčené 
pro standardní aplikace u technických dílů, 
elektrických a elektronických přístrojů, 
automobilového průmyslu, balení a zdravotnické 
techniky.

Stroj powerMolding 1300-11900 s uzavíra-
cí silou 13.000 kN je součástí kompletního 
recyklačního systému na veletržním stánku 
KraussMaffei. Vznikají na něm dveřní moduly 
pro automobilový průmysl ze 100procentně 
recyklovaného PP. Recyklát pochází z víček 
pro inzulinová pera vyráběných na stroji PX 
200-1400. Materiál je rozdrcen a následně je 
společně s aditivy, jako jsou promotory adheze 
a kapalná barviva, upraven v procesu upcyklace 
na dvoušnekovém extrudéru ZE 28 BluePower. 
I u této aplikace na stroji powerMolding hraje 

důležitou roli funkce stroje APCplus. Ta zajišťu-
je spolehlivé vyrovnávání obvyklých odchylek 
mezi jednotlivými šaržemi při zpracování re-
cyklátu a zaručuje tak setrvale vysokou kvalitu 
dílů. Integrovaný lineární robot řady LRX pak 
zajišťuje bezpečnou manipulaci s díly.

Široké spektrum použití
Je jedno, zda se bude jednat o použití pro 
technické díly pro spotřební, hračkářský nebo 
automobilový průmysl jako na veletrzích MSV 
a K 2022, nebo o bioplasty, recyklát nebo nový 

materiál – spektrum použitelnosti strojů řady 
precisionMolding a powerMolding je velké 
a otevírá na trhu standardních aplikací ve vstři-
kování zcela nové možnosti.

Přijďte se přesvědčit
• MSV Brno, 4. – 7. října, stánek KUBOUŠEK 

v pavilonu G1
• K Düsseldorf, 19. – 26. října, stánek Krauss-

Maffei v hale 15

www.kubousek.cz

Nové řady vstřikovacích strojů v sobě spo-
jují hospodárnou výrobu s vysokou vý-
konností a rychlou disponibilitou. Jsou 

předurčené pro standardní aplikace u technic-
kých dílů, elektrických a elektronických přístro-
jů, automobilového průmyslu, balení a zdravot-
nické techniky
Živě na MSV Brno 2022 (hala G1, expozice 
KUBOUŠEK):
• Nová řada elektrických strojů precisionMol-

ding: Aplikace pro spotřební průmysl
Živě na K 2022 (hala 15):
• Nové řady elektrických a hydraulických strojů 

precisionMolding a powerMolding: Udržitel-
né aplikace pro hračkářský a automobilový 
průmysl

Svět plastů se mění. S ohledem na  dynamické 
a rychle rostoucí trhy platí jak u  nastupujících ma-
lých a středně velkých podniků, tak i u etab lo-
vaných koncernů stále důraznější požadavek na 
flexibilní a nákladově optimální schopnost reakce. 
Společnost KraussMaffei na tento vývoj reaguje 
a nabízí nyní svým zákazníkům v Evropě a Severní 
Americe dvě další konstrukční řady vstřikovacích 
strojů: precisionMolding a powerMolding.
precisionMolding je základní stroj s redukova-
ným rozsahem volitelných opcí plně elektrické 
řady PX, powerMolding pak protějšek osvěd-
čené hydraulické řady GX společnosti Krauss-
Maffei. „V koncepci základních strojů nabízíme 
našim zákazníkům možnost dosáhnout zvláště 
krátkých reakčních časů, a tedy i dodacích lhůt, 
a reagovat tak ještě efektivněji a úspěšněji na 
požadavky trhu. Tím se našim zákazníkům na-
skýtají na trzích nové možnosti a aplikace. Sou-
časně se nám takto přirozeně otevírá oblast no-

vých aplikací a okruhů zákazníků, kterým jsme 
dosud nebyli schopni vyjít vstříc.“, říká Xiaojun 
Cui, Executive Vice-President New Machines 
Business u KraussMaffei.
Předurčené pro standardní aplikace u vstři-
kování
Jak stroje precisionMolding, tak i powerMol-
ding jsou ideální pro standardní aplikace, napří-
klad pro technické díly, elektrické a elektronické 
přístroje, automobilový, obalový a zdra votnický 
průmysl. Řada precisionMolding byla zavede-
na v Asii v roce 2019, řada powerMolding pak 
v roce 2021. Obě konstrukční řady se zde od 
té doby velice úspěšně etablovaly. Zákazníci na 
těchto trzích si cení zejména vysoké přesnosti 
a výkonnosti, vedle toho pak i rychlé disponi-
bility a snadné obsluhy. A to vše při vynikají-
cím poměru cena/výkon. U příležitosti veletrhů 
MSV 2022 v Brně a K 2022 v Düsseldorfu nyní 
vstupují řady precisionMolding a powerMol-
ding na trh i v Evropě a Severní Americe.

Rychlý ROI a optimální energetická efektivita
Řady precisionMolding a powerMolding jsou 
synonymem vysoké efektivity a hospodárnos-
ti podle standardů kvality u KraussMaffei, na 
které jsou zákazníci zvyklí. Například je možné 
využít vybrané spektrum volitelných možnos-
tí, k dispozici je například velký výběr zástav-
bových výšek nástroje nebo snadná integrace 
automatizačních řešení, rychlý návrh systémo-
vých řešení přímo na míru.
Řada powerMolding umožňuje dosáhnout 
v závislosti na aplikaci až o 15 procent vyššího 
výkonu oproti srovnatelným standardním stro-
jům na trhu. K tomu přispívají krátké časy cho-
du naprázdno, vysoká stálost hmotnosti vstřiku 

a s tím spojená nízká zmetkovitost. „V součtu se 
našim zákazníkům jejich investice velice rychle 
vrátí, zejména ve srovnání s jinými standardní-
mi stroji na trhu.“, říká Xiaojun Cui.
Z pohledu rostoucích cen energií se stává 
energetická efektivita výroby stále důležitěj-
ší. Řada precisionMolding se vyznačuje díky 
plně elektrické koncepci stroje dobrou ener-
getickou efektivitou. Řada powerMolding pak 
již ve standardu nabízí osvědčený servopohon 
KraussMaffei BluePower. Ten optimálně řídí 
čerpadla podle aktuálních potřeb. Vždy je tak 
spotřebováváno pouze tolik energie, kolik je jí 
právě potřeba. Celkově tak řada powerMolding 
umožňuje dosáhnout v závislosti na aplikaci až 
o 40 procent lepší energetické efektivity oproti 
srovnatelným standardním strojům na trhu.

Premiéra stroje precisionMolding na MSV 
v Brně
Poprvé se široké veřejnosti představí stroj 
precisionMolding na veletrhu MSV v Brně na 
stánku KUBOUŠEK. K prozkoumání bude stroj 
160-540, na kterém bude instalována aplikace 
na výrobu spotřebních misek z polypropylenu. 
Pro český a slovenský trh to je jedinečná šance, 
jak se s novým ekonomickým strojem seznámit.

Udržitelná dětská hra – precisionMolding 
živě na K
Udržitelnost a efektivita pro hračkářský prů-
mysl stály ve středu zájmu při nasazení stroje 
precisionMolding 160-750 s uzavírací silou 1600 
kN, který bude představen na K 2022. Vyráběny 
jsou rakety pro soft tenis, a to ze stoprocent-
ně obnovitelných surovin. Materiál bio-PE fir-
my FKUR založený na cukrové třtině nejenom 
váže CO2 v průběhu výroby, ale je i zvláště ro-
bustní a trvanlivý, navíc může být po skončení 
používání stoprocentně recyklován. Tím tento 
materiál výrazně přispívá k zachování fosilních 
zdrojů.
Důležitou úlohu při zpracování biomateriálu na 
stroji precisionMolding na veletrhu K hraje APC 
plus firmy KraussMaffei. Stejně jako u plastů 
z fosilních surovin tato funkce stroje spolehli-
vě koriguje obvyklé odchylky procesu i u bio-
materiálů a zajišťuje tak konstantně vysokou 
kvalitu dílců. Hospodárné systémové řešení 
pak doplňuje i LRX EasyControl. Lineární robot 
je ideální pro aplikace Pick and Place, je mož-
né ho snadno a intuitivně ovládat a umožňuje 
v kombinaci se strojem precisionMolding rych-
lé proniknutí do světa vstřikování a manipulace 
s plně elektrickým pohonem.
Zpracování 100procentního recyklátu jsou 
součást systému recyklace – powerMolding 
živě na K

KraussMaffei představí na MSV v Brně a na K 2022 
nové řady vstřikovacích strojů

Lehkost se potkává 
s efektivitou a hospodárností

Řada precisionMolding umožňuje perfektní vstup do světa vstřikování s plně elektrickým pohonem.

O 15 procent vyšší výkon a o 40 procent lepší energetická efektivita: řada powerMolding je ideálním řešením pro standardní aplikace ve vstřikování

Nová řada ekonomických
plně elektrických strojů

since 1990

Pioneering Plastics

CERTIFIED PARTNER OF

precisionMolding

MSV Brno 2022
4.–7. 10. | pavilon G1

K Düsseldorf 2022
19.–26. 10. | pavilon 15

PREMIÉRA NA VELETRZÍCH

www.kubousek.cz | www.kubousek.sk

Víc informací
o precisionMolding

Industrial TáborIndustrial Tábor

Děkujeme našim obchodním 
partnerům za skvělou spolupráci
v letošním roce a budeme se těšit 
na její pokračování i v roce 2023.

www.roechling.com/industrial

https://www.roechling.com/industrial
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Ceník inzerce 2023
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)

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

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu

1/1 celá strana 
190 x 270

2 sloupce
128 x 30
podval

3 sloupce
193 x 30
podval

3 sloupce
193 x 40
podval

1 sloupec
58 x 60
square

2 sloupce
120 x 60
square

barevné provedení
39 000,-

černobílé provedení 
31 000,-

3 500,- 5 000,- 5 500,- 2 200,- 4 400,-

1/2 strany 
190 x 132

barevné provedení
24 000,-

černobílé provedení 
20 000,-

1/4 strany *) 
92 x 132

barevné provedení
17 000,-

černobílé provedení 
14 000,-
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n součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
n distribuce on-line v pdf formátu

n periodicita – 1 x za tři týdny
n distribuce na cca 1 500 plastikářských e-mail adres

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

1/ Full Banner 468x60 px 
7000,-/měsíc

2/ Square 250x250 px 
6000,-/měsíc

3/ Square button 125x125 px 
5000,-/měsíc

4/ Skyscraper 120x600 px 
7000,-/měsíc

1

2

34
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2023 (10. - 13.10.)  
                      

Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2023 (květen) 
 
 

Kolín, listopad 2022 
Vážení dlouholetí klienti, obchodní přátelé, 
 
opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a 
znásobte komerční dopad vaší prezentace jejím umístěním do titulu Svět plastů – odborného časopisu 
etablovaného v českém plastikářském segmentu. Pro online komunikaci můžete zdarma využít 
newsletter TECHnews. 
 

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl -  
                      ZDE náhled Světa plastů číslo 26, speciál PLASTEX-MSV Brno 2022 

 
 č.1/2023 – Konference FORMY-PLASTY Brno vyjde 15. května (uzávěrka 14.4.) 
aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferencích, rovněž možnost 
vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů 
 
č.2/2023 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 21.8.)  jako speciál a mediální partner 
veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR. Na 
Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a rovněž 
ze samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na 
váš stánek. 

  
Svět plastů je distribuován ZDARMA, zcela samostatně, zalisovaný ve foliovém paketu 
v rámci celé ČR. Bezplatně je zasílán do firem, které se svojí činností jakkoliv dotýkají 
plastikářského segmentu. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější nástroj jak prezentaci vaší 
firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních zákazníků.  
 
Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu 
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským 
klastrem (www.plastr.cz). 
 
Objednávku zašlete laskavě na adresu: 
Svět plastů  – mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolín 4 
    
Pro vaše případné dotazy jsem plně k dispozici na telefonním čísle: 606 715 510 a mailu: 
mach@machagency.cz 
 
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci 
 

MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.  
           

       

https://svetplastu.eu/
https://svetplastu.eu/doc/sp_26_2022_2stranky.pdf
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-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

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

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám 
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
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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 - 
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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.–15. 5. _ speciál konference FORMY-PLASTY Brno
– 5. 6.–26. 6.–11. 9.–2. 10. _speciál MSV Brno – 23. 10.–13. 11.–4. 12.–18. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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https://www.frimo.com/
https://svetplastu.eu/

