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Bugatti Chiron z Lega

Designéři Lego Technic si stanovili vysoký cíl. 
Z kostiček Lego totiž nejprve pod vedením 
Aureliena Roufiangeho a jeho týmu postavili 
Bugatti Chiron v měřítku 1:8. Ale zdálo se jim 
to málo – a proto se pustili do realizace myš-
lenky postavit stejný vůz v měřítku 1:1. To byla 
výzva!
V Kladně totiž sídlí tým designérů, kteří se za-
měřují na stavbu velkých sestav právě z dílků 
Lego Technic a podílí se na jejich realizaci pro 

prodejny Lego a parky Legoland po celém svě-
tě. A tak od myšlenky k realizaci byla krátká 
cesta. V poměrně krátké době sestavili tým 16 
specialistů, který zahrnoval i designéry odbor-
níky na mechanické a elektrické díly. A začali.
Po 16 000 pracovních hodinách spatřila světlo 
světa věrná kopie supersportovního vozu Bu-
gatti Chiron, který prezentovali veřejnosti.
Tím však celý projekt neskončil. Aby ukázali, 
že vůz skutečně žije, převezli jej v červnu na 

zkušební dráhu Ehra Lessien u Wolfsburgu 
v Německu, kde byl testován předobraz toho-
to vozu: samotný Bugatti Chiron. To, zda auto 
postavené s kostiček Lego technic skutečně 
pojede, měl ověřit dokonce testovací jezdec. 
Projekt se tak zalíbil bývalému vítězi závodu 
24 Heures Le Mans, Andymu Wallacemu, kte-
rý je současně oficiálním testovacím jezdcem 
Bugatti, že na tuto zajímavou spolupráci kývl.

Jeden z výrobních závodů Lego sídlí v Kladně. A nad právě proto se tu zrodil model, věrná 
kopie špičkového závodního vozu Bugatti Chiron v měřítku 1:1. Cílem ovšem nebylo postavit 
auto z dílků Lego Technic, ale dát tomuto auto i život. To znamená, že tohle auto z kostiček 
Lega by mělo i jezdit, mělo se dát řídit a dokonce mělo být poháněno motorem s technologií 
Power Functions, použitých i u ostatních modelů.
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http://svetplastu.eu/
https://www.lego.com/cs-cz/themes/technic/bugatti-chiron/build-for-real
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Bugatti Chiron…
Z čeho se Bugatti Chiron skládá?
Co obnáší tento pohyblivý model? Čím se může 
pochlubit? Nahlédněte do oficiálních údajů Lego:
n Celkem přes 1 000 000 dílků LEGO Technic.
n 339 různých typů použitých dílků 
 LEGO Technic.
n Při sestavování nebylo použito lepidlo.
n Celková hmotnost: 1500 kg.
n Motor obsahuje:
	  2304 motorů LEGO Power Functions,
	  4032 ozubených kol LEGO Technic,
	  2016 klikových hřídelí LEGO Technic,
	  teoretický výkon: 5,3 koní,
	  odhadovaný točivý moment: 92 Nm.
n Funkční zadní spoiler (s použitím LEGO Power 
 Functions a pneumatického systému).
n Funkční tachometr postavený výhradně 
 z prvků LEGO Technic.
n 13 438 hodin práce na vývoji a sestavování.

Zajímavost: zadní přítlačné křídlo 
u Bugatti Chiron
Jen pro zajímavost k zadnímu přítlačnému křídlu 
originálního vozu Bugatti Chiron, které zároveň 
slouží jako aerodynamická brzda a má mnoho 
dalších funkcí. Mimo jiné složitý mechanický sys-
tém pro jeho ovládání udržuje vozidlo v ideální 
výšce nad vozovkou, protože při rychlosti 400 
km/h, které je vůz Bugatti Chiron dosáhnout, zá-
leží i na takových maličkostech, jako je proudění 
vzduchu kolem vozidla ze všech stran. Toto křídlo 

se – vzhledem ke své složitosti – vyrábí meto-
dou aditivní technologie v závodech společnosti 
Siemens.
Zadní křídlo Bugatti Chiron je největší funkč-
ní hybridně sestavenou součástkou na světě. 
Základ tvoří 3D tištěné tenkostěnné titanové 
komponenty a keramickou vrstvou pokryté kar-
bonové trubky. Spolu vytvářejí extrémně lehký 
a současně mimořádně pevný systém pro jízdu 
a nastavování přítlačného křídla.
Zadní křídlo se dříve skládalo z mnoha dílů, které 
bylo nutné montovat dohromady, a tím vznikal 
prostor pro chyby nebo drobné nepřesnosti. 
Změnou výrobní technologie na aditivní obrábě-
ní se desetkrát snížil počet potřebných dílů, navíc 
klesla hmotnost zadního křídla Bugatti Chiron 
o polovinu. Společnosti Siemens a Bugatti založi-
ly celý inovační proces – od virtuálního větrného 
tunelu až po prvotní design komponentů – na 
jedné softwarové PLM platformě Teamcenter.
Bugatti Chiron můžete mít doma 
v měřítku 1:8
Je jasné, že model Lego 1:1 byste asi nezaplatili, 
protože i on je ceněn na astronomickou částku 
díky své jedinečnosti. Přesto ale máte možnost 
mít doma alespoň kopii technologií, které byly 
využity při stavbě modelu v měřítku 1:1. Můžete 
si totiž pořídit exkluzivní model Bugatti Chiron 
v měřítku 1:8 za cenu kolem deseti tisíc korun.
Tento exkluzivní model byl vyvinut ve spolupráci 
se společností Bugatti Automobiles S.A.S a má 
vystihovat esenci sportovních aut. Je k dispozi-
ci v zářící aerodynamické karosérii, s drátěnými 

ráfky opatřenými logem s nízko-
profilovými pneumatikami a s pro-
pracovanými brzdovými kotouči. 
Přístupný kokpit obsahuje osmis-
tupňovou převodovku Technic 
s pohyblivými prvky a volant se zna-
kem Bugatti. Vložením rychlostního klíče lze pře-
pnout aktivní zadní křídlo z manipulační do rych-
lostní polohy. Zadní poklop umožní nahlédnout 
do propracovaného motoru W16 s pohyblivými  

písty, zatímco pod kapotou se nachází jedinečné 
sériové číslo a kompaktní nákladový prostor ob-
sahující stylové příruční zavazadlo Bugatti. Tento 
model v měřítku 1:8 je k dispozici v kombinaci 
dvou odstínů modré, která je pro společnost Bu-
gatti typická a která odráží typickou barvu této 
značky, a se sadou samolepek pro úpravu detai-
lů. Sada se dodává v luxusním obalu a obsahuje 
sběratelskou brožurku s barvami a obsáhlý ná-
vod na stavění. Zmíněné jedinečné sériové číslo 
pak slouží jako vstupní kód na speciální stránky 
Lego, kam mají přístup pouze majitelé exkluziv-
ních modelů aut postavených z kostiček Lego 
Technic.

Tato sada obsahuje celkem 3599 součástek, je 
vhodná pro děti od 16 let. Sestavený vůz Bugatti 
Chiron měří přes 14 cm na výšku, 56 cm na délku 
a 25 cm na šířku.
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Společnost ENGEL AUSTRIA se na veletrhu Fakuma 2018 mohla představit v dobré náladě. Výrobce 
vstřikovacích strojů a dodavatel systémových řešení očekává i v tomto fiskálním roce další mírný růst, a to 
i přes to, že se silný růst uplynulých let po celém světě nabírá horizontální směr. Pozitivně se i nadále vyvíjejí 
regiony Asie a německy mluvících zemí v Evropě. Společnost ENGEL též v tomto fiskálním roce rozšířila po 
celém světě počty svých zaměstnanců.

ENGEL očekává, že uzavře fiskální rok 2018/2019 
na konci března 2019 se skupinovým obra-
tem asi 1,6 miliardy eur, což představuje proti 
předchozímu roku navýšení o 6 %. Ve fiskálním 
roce 2017/2018 společnost ENGEL svůj celosvě-
tový obrat zvedla o 11 % na 1,51 miliardy eur. 
Největší podíl na posledním obratu má Evropa, 

která zaujímá lví podíl 53 %, zatímco Americe 
aktuálně přísluší 24 % a Asii 22 %. „Růst obra-
tu v Asii je pro skupinu ENGEL zdaleka nejvyšší,“ 
řekl Christoph Steger, obchodní ředitel ENGEL 
Holding, na veletrhu Fakuma 2018. „A Asie se 
i nadále vyvíjí velmi dynamicky.“

Německo zůstává klíčovým hybatelem 
inovací
Poslední vývoj v Severní Americe však není tak 
povzbudivý. Po několika letech silného růstu 
se region na konci druhého čtvrtletí fiskálního 
roku 2018/2019 nachází pod úrovní loňského 
roku. Zpomalení způsobují hlavně mezinárodní 

Společnost ENGEL dále roste v německy 
mluvících zemích (DACH) a Asii
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https://www.lego.com/cs-cz/themes/technic/bugatti-chiron/build-for-real
http://www.varroc.cz/
https://www.engelglobal.com/cs/cz.html
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konglomeráty, které v souvislosti s posledním 
vývojem v hospodářské politice zaujímají vy-
čkávací postoj. Menší lokální podniky pokračují 
v investicích.
Obchodní spory znesnadňují předvídání, zejmé-
na proto, že mohou mít dopad i na evropský ex-
port. Řada mezinárodních společností sídlí v Ev-
ropě a odtud zajišťují stroje a výrobní řešení pro 
své pobočky po celém světě. Doposud se však 
neobjevily žádné známky poklesu evropského 
exportu. Společnost ENGEL vedle Asie hlásí růst 
i v německy mluvících zemích v Evropě, které 
jsou známé též pod označením DACH („D“ pro 
Německo, „A“ pro Rakousko a „CH“ pro Švýcar-
sko). „V současné době se s příchozími zakázkami 
z regionu DACH nacházíme na stejné úrovni jako 
před rokem,“ vysvětluje Steger.
Německo i nadále zůstává trhem s nejvyšším 
obratem a klíčovým motorem inovací společ-
nosti. Společnosti ENGEL se za posledních pět 
let podařilo v Německu zvýšit odbyt o 50 %. 
K tomu přispívají zejména dva faktory. Za prvé 
globální expanze řady společností, které v Ně-
mecku sídlí, a za druhé vysoká úroveň technolo-
gického vývoje u velmi náročných projektů.
Dobře vybaveni na nové požadavky s posí-
lenými týmy
Kromě rostoucího obratu společnost ENGEL 
dosahuje největších číslic ve své historii co do 
počtu svých zaměstnanců. ENGEL bude do kon-
ce tohoto fiskálního roku zaměstnávat po celém 
světě asi 6 800 lidí, z nich polovinu v Rakousku.
Rostoucí počty zaměstnanců jsou odpovědí na 
měnící se požadavky zákazníků společnosti EN-
GEL. Díky digitalizaci a dalšímu postupu v pro-
cesní integraci a automatizaci jsou konzultační 
služby čím dál větší nezbytností. Networking 
a konektivita vedou ke vzniku nových obchod-
ních modelů, se kterými bude společnost ENGEL 
schopna poskytovat ještě lepší podporu zpraco-
vatelům při jejich rutinních výrobních operacích. 
Vedle obchodních byly posíleny všechny týmy 
po celém světě, a to zejména v servisní oblasti.
Jednoduchost: faktor úspěchu
Hlavní prioritou v oblasti technologií zůstává 
pokračující vývoj již tak pokročilého procesu 
vstřikování. Společnost ENGEL se jako vždy sou-
středí hlavně na uživatelskou přívětivost. Spolu 
se zrychlováním procesní integrace a automati-
zace výrobních procesů se zvyšuje též výrobní 
efektivita a kvalita, ale přicházejí též složitější  

V případě zájmu máte možnost se přihlásit na stránkách 
http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php

procesy, které jsou v rozporu se snahou o ješ-
tě větší efektivitu a flexibilitu. Společnost 
ENGEL se s touto výzvou vypořádává s jed-
noduchou strategií. Jako poskytovatel systé-
mových řešení zajišťuje, aby zákazníci mohli 
jednoduše a bezpečně řídit i složitější výrobní 
procesy bez nutnosti omezovat funkční roz-
sah jednotlivých strojů a systémů. Přesně to 
bude rozhodovat o konkurenceschopnosti 
a úspěchu, v budoucnu ještě více než dnes.

Společnost ENGEL dále roste v německy 
mluvících zemích (DACH) a Asii
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„V současné době 
se s příchozími za-
kázkami z regionu 
DACH nacházíme 
na stejné úrovni 
jako před rokem.“
Christoph Steger, 
obchodní ředitel, 
ENGEL Holding

Vítejte ve světě 
společnosti ENGEL
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Od Do Program Přednášející
09:00 09:30 Prezence účastníků
09:30 10:30 Příčiny poruch svařovaných konstrukcí

Vývojové schéma výrobku - normy
10:30 10:50 Coffee break
10:50 11:50 Legislativa - svařování termoplastů V. Šponer (UNO Praha)
11:50 12:30 Zásady návrhu svařované konstrukce

Možnosti návrhu termoplastových konstrukcí
12:30 13:30 Přestávka na oběd
13:30 14:30 Potrubí - bezvýkopové technologie R. Modlitba (Wavin)
14:30 15:10 Software - Statika potrubí R. Gratza
15:10 15:30 Coffee break
15:30 16:30 Software RITA 4.0 - výpočty nadzemních nádrží  I. Mikulčík (Röchling)
16:30 18:00 Materiálové vlastnosti termoplastů R. Gratza

Od Do Program Přednášející
09:00 10:40 Mechanizmy poškozování

Kritéria pevnosti, lomová mechanika, únava

10:40 11:00 Coffee break
11:00 13:00 Skořepinové konstrukce - membránový stav

Konstrukční zásady a detaily
Možnosti a typy analýz v MKP - aplikace
Diskuze

13:00 14:00 Přestávka na oběd

Změna programu vyhrazena!

Místo konání semináře:
Purkyňova 648/125, 621 00 Brno-Medlánky
(Zelená budova s nápisem: Technology Innovation Transfer Chamber)

AUTEM
Souřadnice GPS: 49.2328456N, 16.5727867E

MHD
Tramvají č. 12 na konečnou zastávku Technologický park, odkud je to asi 5 minut chůze.
Autobusem č. 53 na zastávku Vědeckotechnický park a přímo naproti Vám stojí zelená budova TITC.

Program semináře - Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů

R. Gratza

Analýza svaru PE potrubí pomocí lomové mechaniky           
(Je lepší odstranit či ponechat výronek po svařování?)

R. Gratza

R. Gratza

R. Gratza

Pondělí 7. 1. 2019

Úterý 8. 1. 2019

Pozvánka na semináře – statika termoplastových konstrukcí 
 
Ing. Roman GRATZA, Ph.D. 
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb 
Mezinárodní svářečský inženýr (IWE) 
Technolog svařování plastů (PWT) 
www.rgkonstrukce.cz 
info@rgkonstrukce.cz  
 
 

 
 
Dovoluji si Vás pozvat na semináře týkající se statiky termoplastových 
konstrukcí: 

• Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů  
(7.-8. 1. 2019, Brno) 

• Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů  
(21.-22. 1. 2019, Brno) 

• Metoda konečných prvků – základní úroveň  
(11.-12. 2. 2019, Brno) 

 
Každý účastník obdrží odbornou příručku pro navrhování a posuzování 
svařovaných konstrukcí z termoplastů. Na závěr bude každému absolventovi 
vystaveno osvědčení o absolvování semináře. 

Více informací o seminářích najdete na mých stránkách  
http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php
https://www.engelglobal.com/cs/cz.html
https://www.engelglobal.com/cs/cz.html
http://www.csobleasing.cz
http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php
http://www.rgkonstrukce.cz
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MAPRO MÁ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO
î vstřikování plastů î automatizaci výroby

Uchopovače OnRobot získávají významná ocenění

Společnost OnRobot, vedoucí poskytovatel inova-
tivních koncových nástrojů pro kolaborativní robo-
ty, oznámila, že obdržela ocenění Silver Award for 
Innovation na 20. ročníku veletrhu Session China 
International Industry Fair (CIIF) za svůj robotický 
uchopovač OnRobot RG2-FT. Již dříve v červnu 
2108 byla společnosti OnRobot udělena cena za 
uchopovač Gecko Gripper, který získal Innovati-
on and Entrepreneurship Award (IERA) během 
výročního 50. zasedání Mezinárodního sympozia 
robotiky v Mnichově.

RG2-FT je uchopovač se za-
budovanou inteligencí, který 
dokáže „vidět a vnímat“ před-
měty díky integrovaným, šes-
tiosým silově momentovým 
(F/T) a přibližovacím senzo-
rům umístěným na konci prs-
tů. S tímto uchopovačem mo-
hou zákazníci automatizovat 
vysoce přesné montáže. Inte-
grované šestiosé FT senzory 

poskytují extrémně přesné uchopování a umožňují 
dosáhnout vyšší kvality výrobků.
Gecko Gripper je první globální průmyslový 
uchopovač s adhezivní techno-
logií úchopu. Na rozdíl od běž-
ných vakuových gripperů tento 
systém dokáže snadno zvedat 
a přemisťovat i porézní materi-
ály či komponenty s navrtaný-
mi otvory, jako jsou například 
plošné spoje. Uchopovač při-
lne k manipulovanému materiálu téměř okamžitě 
a nezanechává žádné stopy, což dokáže urychlit  

výrobní linku. Ke spolehlivému přilnutí stačí vyvi-
nout jen lehký tlak.
V srpnu 2018 společnost OnRobot rozšířila své 
portfolio o další produkt akvizicí firmy Purple  
Robotics. Její duální vakuo-
vý uchopovač VG10 dokáže 
manipulovat s více předmě-
ty zároveň a řešit během 
jednoho přesunu více úko-
lů. Kromě toho integruje 
elektrický kompresor přímo v těle uchopovače, což 
znamená, že uživatelé nemusejí řešit problémy s ex-
terním kompresorem, hadičkami a kabely typickými 
pro konvenční vakuové systémy.
„S vysoce inovativními a oceňovanými uchopova-
či a produkty získanými v rámci akvizicí jsme opět 
o další krok blíže ke své vizi, kterou je univerzální 
nabídka robotických doplňků ve stylu “one-stop-
-shopping” pro naše zákazníky,“ řekl Enrico Krog 
Iversen, výkonný ředitel OnRobot. „Během něko-
lika příštích let se roboty stanou průmyslovou komo-
ditou. Inovace a přidanou hodnotu budou stále více 
tvořit samotné aplikace, jejich uživatelské prostředí, 
koncové nástroje a senzory.“

Oceněné produkty RG2-FT a Gecko Gripper společně s akvizicí duálního vakuového uchopovače 
VG10 přibližují OnRobot ke konceptu univerzální nabídky robotických doplňků

Výroba:
KURZ ZÁKLADŮ NASTAVOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ 
(5 dnů)
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se 
základními znalostmi, pro technology, projektové pracovníky 
a manažery, kteří chtějí získat přehled o práci seřizovače.
Termíny školení: 4. – 8. 2. 2019, 3.–7. 6. 2019, 2. 6. 12. 2019
ŠKOLENÍ PRO SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ (4 dnů)
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače se 
základními znalostmi.
Termíny školení: 1.–4. 4. 2019, 20.–23. 5. 2019, 
14. – 17. 10. 2019
ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ SEŘIZOVAČE (2 dny)
Školení je vhodné pro seřizovače se znalostmi problematiky 
vstřikování plastů.
Termíny školení: 15. – 16. 4. 2019, 7. – 8. 11. 2019
ŠKOLENÍ PRO TECHNOLOGY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (5 dnů)
Školení je vhodné pro technology a seřizovače s dobrými 
znalostmi.
Termíny školení: 3. – 7. 6. 2019, 21.–25. 10. 2019
STABILNÍ PROCES VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (3 dny)
Školení je vhodné pro technology a vývojové pracovníky.
Termíny školení: 12. – 14. 6. 2019, 4. – 6. 11. 2019
VÝROBA, OPRAVY A ÚDRŽBA FOREM 
(2 dny)
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby a oprav 
forem.
Termíny školení: 8. – 9. 4. 2019, 25. – 26. 11. 2019
THP:
ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY KVALITY VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ 
(3 dny)
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.
Termíny školení: 29. – 31. 5. 2019, 19. – 21. 11. 2019
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ PRO NETECHNOLOGY 
(3 dny)
Školení je vhodné pro nevýrobní zaměstnance s potřebou 
pochopení problematiky vstřikování plastů (manažerské pozice, 
kvalita, vývoj, nákup dílů, konstrukce, vhodné i jako školení pro 
nové zaměstnance).
Termíny školení: 20. – 22. 2. 2019, 19. – 21. 6. 2019, 
30. 10.–1. 11. 2019

VLASTNOSTI A METODY ZKOUŠENÍ PLASTŮ (2 dny)
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří potřebují znalosti 
o vlastnostech a zkoušení plastů (nákup materiálu, technologie, 
konstrukce, kvalita, kontrola, vývoj).
Termíny školení: 28. – 29. 1. 2019, 18. – 19. 9. 2019
ANALÝZY KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ V TECHNICKÉ PRAXI (1 den)
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří hledají příčiny vzniku 
neshodných dílů (nákup dílů, reklamační oddělení, vývoj, 
technologie).
Termíny školení: 10. 1. 2019, 17. 6. 2019
ŠKOLENÍ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ PRO PERSONALISTY (1 den)
Školení je zvláště určeno pro personalisty (HR) závodů na 
zpracování plastů i pro všechny administrativní pracovníky, 
kteří se chtějí nenásilnou formou seznámit s pojmy užívanými 
v plastikářské výrobě.
Termíny školení: 26. 2. 2019, 24. 9. 2019
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PLASTIKÁŘSKÉHO PODNIKU (1 den) 
>>NOVINKA<<
Školení je určeno pro všechny zaměstnance se zájmen o efek-
tivitu v řízení podniku, vedení, logistika, controling, vedoucí 
projektů a další
Termíny školení: 28. 2. 2019, 1. 10. 2019

Vývoj
KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ (3 dny) 
>>INOVOVANÝ OBSAH<<
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných dílů a kon-
struktéry vyškolených v jiných oborech.
Termíny školení: 10. – 12. 4. 2019, 16. – 18. 9. 2019
KONSTRUOVÁNÍ FOREM (3 dny) >>INOVOVANÝ OBSAH<<
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren, konstruktéry 
dílů, technology a vývojové pracovníky.
Termíny školení: 18. – 20. 3. 2019, 11. – 13. 11. 2019
PEVNOSTNÍ NÁVRH TERMOPLASTOVÝCH KONSTRUKCÍ (1 den)
Školení je vhodné pro vývojové pracovníky, konstruktéry a pra-
covníky zkušeben.
Termíny školení: 13. 5. 2019
SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)
Školení je vhodné pro pracovníky, kteří přicházejí do styku 
s výsledky simulačních analýz (vývoj, konstrukce dílů i forem, 
technologie).
Termíny školení: 28. 3. 2019, další termíny dle dohody

PRAKTICKÁ SIMULACE TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ
školení je vhodné pro konstruktéry, technology a vývojové 
pracovníky. Praktická práce s díly z produkce vlastního závodu. 
Přijďte si vyřešit výrobní problémy.
Individuální školení – termín dle dohody.
Simulace vstřikování plastů
Nabízíme provedení simulace vstřikování v programu Cadmould.

Doplňkové technologie
LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU (1 den)
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti lepení 
plastů (manažerské pozice, vývoj, konstrukce, technology, 
seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad tématy a výrobními 
problémy.
Termíny školení: 21. 3. 2019, další termín dle dohody
METODY PŘEDÚPRAVY POVRCHU PLASTŮ (1 den)
Školení je vhodné pro pracovníky lakoven, technology lepení, 
pracovníky zabývající se potiskem, projektové manažery, výrob-
ce a zpracovatele práškových plastů.
Termíny školení: 25. 3. 2019
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (1 den)
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou pochopení pro-
blematiky různých metod svařování plastů (manažerské pozice, 
kvalita, vývoj, pracovníky konstrukce, technology, seřizovače).
Termíny školení: 31. 10. 2019, další termíny dle dohody
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ I. (1 den) 
Termín školení: 26. 3. 2019
LAKOVÁNÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ II. (1 den) 
Termín školení: 27. 3. 2019
Školení je vhodné pro zaměstnance s potřebou znalosti 
lakování plastů (manažerské pozice, kvalita, vývoj, konstrukce, 
technology, seřizovače). Součástí školení je i diskuse nad tématy 
a výrobními problémy.

Partner školení:

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

TECH news

Plánovaná školení z oboru zpracování plastů pro rok 2019

http://www.mapro.cz/
https://onrobot.com/
http://svetplastu.eu/
http://libeos.cz/
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2019 (7. - 11. říjen)

Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2019 (15. - 16. květen)

s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (21. - 24. květen) 
a Plastpol Kielce ( 28. - 31. květen)

Kolín, říjen 2018
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-plastikářský zpravodaj TECHnews, který vychází každé tři týdny.

Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl 

 č.1/2019 – FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra 
vyjde 13. května (uzávěrka 18.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských 
veletrzích a konferenci, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2019 – MSV Brno vyjde 23. září (uzávěrka 2.9.) jako speciál a mediální partner veletrhu
v bezkonkurenčním nákladu 10000 výtisků, s masivní předveletržní distribucí v rámci ČR. Na Výstavišti 
pak po celou dobu veletrhu distribuován s podporou BVV na všechny vystavovatele a rovněž ze 
samostatného stánku Světa plastů. Termínově tedy s možností včasného anoncování a pozvání na váš 
stánek.

 
Svět plastů je distribuován ve foliovém paketu společně s renomovaným technickým titulem T+T 
Technika a trh v rámci celé jeho předplatitelské a distribuční sítě. V tomto paketu tak tvoří nejúčinnější
nástroj jak prezentaci vaší firmy dostat ve velkém nákladu k velkému množství vašich potenciálních 
zákazníků. 

Svět plastů vám nabízí prostor nejen pro inzertní prezentaci vaší firmy, ale také volnou plochu 
zdarma pro váš odborný text. Právě v odborné části spolupracuje Svět plastů s Plastikářským 
klastrem Zlín (www.plastr.cz) a Slovenským plastikárskym klasterom (www.spklaster.sk)

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: 

Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.

zde náhled Světa plastů číslo 18, speciál MSV Brno 2018

mach@machagency.cz

&

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.yumpu.com_cs_document_fullscreen_62079242_svet-2Dplastu-2Dno-2D18-2D2018-2Dmsv-2Dbrno&d=DwMFBA&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=lwYCKE1vxn7q7r3YmRbiY0PNPSRkMJ57BGBr7tRfu5Y&m=zTjw8evUM9AwUKe4h6rJWhxqhodDSxc3KGrcZn53Syo&s=eHFQ7e8izKJMnwRjaniX-r2jEy8Sm0Mm1YrRmKs1HRs&e=
mailto:mach%40machagency.cz?subject=
http://www.svetplastu.eu/
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Ceník inzerce 2019
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,–

*)
 m
in
im
ál
ní
 m
ož
ný
 r
oz
m
ěr

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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Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu. 
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz. 
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF. 
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu. 

-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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Termíny vycházení TECHnews 2019:

14. 1.–4. 2.–25. 2.–18. 3.–8. 4.–29. 4. speciál konf. FORMY-PLASTY Brno – 
20. 5.–10. 6.–9. 9.–30. 9. speciál veletrh MSV Brno – 21. 10.–11. 11.–2. 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.

TECH newsTECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

http://www.svetplastu.eu/
http://www.svetplastu.eu/
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