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spolu s tištěným odborným titulem  

jsou mediálními partnery  
veletrhu MSV Brno 2015 

Potenciál 3D tisku je obrovský. Tým inže-
nýrů a návrhářů v nizozemském startupu 
MX3D zaměřeném na výzkum a vývoj ve 
spolupráci s několika partnery včetně 
společnosti ABB Robotika, vyvinul meto-
du svařování ocelových konstrukcí, při 
které je svařování vším, co je k vytvoření 
konstrukce třeba. 

Svařovací hlava se připevní na konec 
robotické paže a nanáší malá množství 
materiálu svaru. Tím ze svařovaných míst 
vznikají samonosné kovové tyče a kon-
strukce. Po milimetrech tak vnikne most 
přes kanál v Amsterodamu. Roboty si 
vytvoří vlastní nosnou konstrukci a bu-
dou pracovat z obou břehů kanálu k jeho 

středu. Na každé straně mostu budou 
pracovat dva roboty a budou se posou-
vat na konstrukci, jak obě poloviny mos-
tu porostou směrem ke středu kanálu. 

Tým prošel několika prototypovými fá-
zemi a zabýval se experimenty, jež ověři-
ly nejlepší postupy svařování, různé dru-

hy kovů, metody pro zvýšení konstrukční 
pevnosti a způsoby ovládání robotů. 
V poslední etapě se do projektu zapojila 
společnost ABB Robotika BeNeLux, aby 
týmu MX3D pomohla při vytváření me-
tod, poskytla poznatky z programování 
a v rámci sponzorství zajistila roboty. 

Tým ve spolupráci s radnicí města Am-
sterodam vybírá vhodnou stavební lokali-
tu, aby výstavba skončila v roce 2017. 
Tým pokračuje ve vývoji procesu a rozši-
řuje ho tak, aby zavedené postupy umož-
nily bezpečné vybudování celého mostu. 

Na projektu se podílejí i společnosti 
Autodesk, Lenovo, rada města Amstero-
damu a stavební společnost Heijmans. 

Roboty ABB vytisknou ve 3D ocelový most v Amsterodamu 

Tým z Nizozemska vyvinul proces 3D tisku velkých kovových konstrukcí na místě výstavby. 
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ke stažení z titulní strany  
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Zastavte se u nás na kávu  
a pro výtisk Světa plastů... 
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… a domluvte si spolupráci  

na rok 2016 – Plasko-Plastex 
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Maximální výkonnost díky kon-
strukčním plastům od společnosti 
Radicigroup  
RadiciGroup je přední světový 
výrobce s 3000 zaměstnanci. Za-
sahuje do různých průmyslových 
odvětví chemie, plastických hmot, 
umělých vláken a netkaných tex-
tilií. Je jedním z nejuznávanějších 
světových výrobců řady konstruk-
čních plastů na bázi polyamidu 
(RADILON® – RADISTRONG®  
– RADIFLAM® – HERAMID®), PBT 
(RADITER®), TPE (HERAFLEX®) 
a POM (HERAFORM®).  

Obchodní značky jsou zárukou 
technické kvality, spolehlivosti 
a udržitelnosti. V oblasti plastic-
kých hmot, výrobní a obchodní 
sítě v Itálii i po Evropě, v Severní 
a v Jižní Americe i v Asii, Radici-
Group nabízí výrobky a služby, jež 
jsou výsledkem zkušeností a vyni-
kajícího know-how ve sféře kon-
strukčních plastů. Výrobky odpo-
vídají požadavkům v odvětvích au-
tomobilového a elektronického 
průmyslu, elektroprůmyslu, do-
mácích spotřebičů a průmyslo-
vých zařízení, kde nacházejí své 
využití především konstrukční 
plasty společnosti RadiciGroup. 

Mezi nejvýznamnější obchodní 
značky skupiny RadiciGroup patří 
RADILON® a RADISTRONG®, spe-
ciální materiály s vysokou výkonností 
a nízkým dopadem na životní prostředí. 
Od RADILON® HHR – konstrukčních plas-
tů na bázi nylonu 6.6 s tepelnou odolnos-
tí proti stárnutí při teplotě vzduchu do 
210°C – přes nové typy RADILON® XTre-
me pro použití při stálém kontaktu s tep-
lotou vzduchu do 230 °C, až po speciální 
polymery na bázi PA6 a PA6.6 s dlouhými 

vlákny RADISTRONG®. Od RADILON® DT, 
polymerů s dlouhým řetězcem na bázi 
nylonu 6.12, vysoce odolné proti nárazu, 
s dobrou odolností proti tepelnému stár-
nutí a vynikající chemickou odolností, až 
po RADILON® D, konstrukční plasty na 
bázi nylonu 6.10, vyvinuté za použití bio-
polymeru PA6.10 na bázi kyseliny seba-
kové (procentuální zastoupení 64%).  

Mezi novinky patří RADIFLAM® ARV250 
HF 3003 BK ze skupiny samozhášivých 
produktů bez halogenu a červeného fos-
foru, dodávaný hlavně do elektroprů-
myslu. RADIFLAM® ARV250 HF 3003 BK 
byl vyvinut pro solární oblast pro nosníky 
skříní fotovoltaických měničů.  

Navštivte nás na webových stránkách: 
www.radicigroup.com/plastics  

RADILON® A RV350HHR, turbo rezonátor vyrobený 
z vysoce tepelně odolného PA66-GF35  pro sektor 
automotive. 

http://www.radicigroup.com/plastics
http://www.radicigroup.com/plastics
http://www.radicigroup.com/plastics
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Wittmann Battenfeld na veletrhu Fakuma 2015 
Wittmann Battenfeld představí na letošním veletrhu Fakuma ve Friedrichshafenu ve dnech 13.  
až 17. října sofistikované aplikace a zpracovatelské technologie v hale B1, stánek 1204. 

Uvedením nového stroje SmartPower 
350/2250 na trh bude inovativní sorti-
ment PowerSeries úplný. Ten nyní zahr-
nuje stroje EcoPower, MicroPower,  
MacroPower a SmartPower. Energetická 
účinnost, přesnost, kompaktnost a uživa-
telská přívětivost jsou vlastnostmi této 
produktové řady. 

SmartPower s upínací silou až do 120 
tun byla předvedena poprvé na veletrhu 
Fakuma 2014 a nyní je tato série dokon-
čena přidáním velikostí 180, 240 a 350. 
SmartPower je vybaven vysoce účinným 
servo-hydraulickým pohonem a využívá 
snižování energie systémem KERS, zná-
mým z EcoPower. SmartPower 350 je 
dodáván s velkorysými rozměry upevňo-
vacími formy o rozměrech 800 x 720 mm 
a na výstavě bude možné stroj vidět 
v činnosti při výrobě ve spolupráci s fir-
mou Georg Kaufmann ze Švýcarska.  

Dalším vrcholem je EcoPower 110/350 
vybavený pro použití v čistých provozech 
se speciálními lékařskými technikami ba-
lení. Při návrhu tohoto modelu byla 
zvláštní pozornost věnována čistotě pro-

storu formy a udržení minimálních emisí 
stroje a jeho vliv na životní prostředí – to 
je při umístění stroje do čisté místnosti 
tak nízké, jak to jen jde. Za tím účelem 
EcoPower přichází s „čistým balíčkem“. 
Ten se skládá mimo jiné ze systému vod-
ního chlazení uzavřeným chladícím okru-
hem, poniklovanými deskami pro upev-
ňování forem, využívá se potravinářských 
maziv a speciální dezinfekci odolný nátěr. 
Funkčnost EcoPower Clean-Room bude 
demonstrována na výrobě zásobníku na 
kontaktní čočky z PP.  

Druhým exponátem na téma zdravot-
nické techniky bude MicroPower 15/10. 
Ten bude předváděn ve spolupráci s ra-
kouskou firmou Ernst Wittner pro odběr 
vzorků z periferních tkání.  

Společnost bude ukazovat i webovou 
službu Web Service 24/7. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet její provoz přes 
živé připojení na servisní středisko.  

Wittmann 4.0 představuje důležitý pr-
vek pro integraci. Prostřednictvím řídicí-
ho systému stroje B6P může být spojeno 
několik strojů i roboty a periferie. To vše 
lze ovládat jednotným uživatelským roz-
hraním systému Windows, jež umožní 
interakci mezi jednotlivými spotřebičů. 
Tak celý výrobní proces, včetně podávání 
materiálu, míchání, řízení teploty, auto-
matizace a injekčního tvarování, může 
být koordinován a sledován. Důležitá je 
možnost mít všechna nastavení parame-
trů a automatizační procesy centrálně 
nahrané v katalogu forem a distribuovat 
do spotřebičů při výměně formy. 

S pomocí aplikace WiBa QuickLook lze 
kontrolovat stav vstřikovacích strojů i ro-
botů. Aplikace navazuje na nejnovější 
verze softwaru z robotů Wittmann R8.3 
a řídicích systémů Wittmann Battenfeld 
Unilog B6P. 

Vrcholem výstavy bude předvedení stroje SmartPower 350. 

MicroPower 15/10. 

Displej Wittmann 4.0. 

Aplikace WiBa QuickLook pro kontrolu stavu strojů a robotů. 

http://www.varroc.cz/
http://www.byk.com/
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Výhody 
Slitiny řady AMPCOLOY® s vysokou vodi-
vostí, vyráběné AMPCO METAL, doplňují 
řadu AMPCO®.  

Tyto slitiny s vysokou vodivostí se vyrá-
bějí s ještě větší pečlivostí, než komerční 
kovy, s obsahem čistých kovů a přísnou 
kontrolou tak, aby byla zajištěna jednoli-
tost a neměnná kvalita. 

Proto se slitiny AMPCOLOY® intenzivně 
používají ve vstřikovacích formách jako 
čepy pro vstřikování, vytlačování a vyfu-
kování plastů do forem pro automobilový 
i ostatní průmysl, což snižuje dobu výrob-
ního cyklu o 20 - 80 % a zároveň význam-
ně zvyšuje objem výroby za současné 
úspory nákladů.  Tím napomáhá zvyšová-
ní kvality i vyšším ziskům. 

Pro veškerá místa ve formách, kde se 
vyskytuje tření, se ve vysoké míře použí-
vá AMPCO® 18 a 21, což předchází mno-
ha problémům s opotřebením či zadře-
ním. 

Některé významné aplikace 

 AMPCOLOY® 83 ve vstřikovacích 
formách na uzávěry PET lahví; 

 AMPCOLOY® 940 vložka pro před-
ní a zadní nárazníky u automobilů; 

 AMPCOLOY® 940, 95, 83 pro vstři-
kovací trysky, v případě potřeby 
s povrchovou vrstvou; 

 AMPCO® 18 pro plastový tác 
u vah, 32% snížení doby trvání 
cyklu. 

Shrnutí 
Chcete-li ušetřit náklady a udržet objem 
výroby v celém sektoru lisování a formo-
vání plastů za udržení konkurenceschop-
nosti vůči nízkonákladovým společnos-
tem ve světě, je důležité zvážit použití 
slitin AMPCO® a AMPCOLOY® ve výrobě 
forem na tvarování plastů vstřikováním. 

Slitiny AMPCO® a AMPCOLOY® umožní 
obchodníkům nabízet přípravky s větší 
produktivitou a nižšími náklady. AMPCO® 
a AMPCOLOY® jsou k dispozici ze zásob 
ve formě velkých desek tak, aby vyhověly 
jakýmkoli požadavkům na rozměry.  

Slitiny pro průmysl výroby plastů vstřikováním 

Ampco Metal se svojí celosvětovou sítí výrobních a distribučních zařízení je dlouho 
a úspěšně spojován s odvětvím výroby plastů vstřikováním díky dodávkám špičko-
vých hliníkových bronzů AMPCO® a měděných bronzů s vysokou vodivostí  
AMPCOLOY®, z nichž každý má mechanické a tepelně-vodivé vlastnosti, které pře-
sahují tytéž u srovnatelných standardních slitin. Z tohoto důvodu zde uvádíme stručný přehled slitin 
specializovaných na vstřikování plastů AMPCO® a AMPCOLOY®. 

http://www.ampcometal.com/cs/
http://www.ivsp.cz/
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Jaké jsou hlavní výhody DOW HDPE a EQUATE HDPE  
od Resinexu? 

 HDPE pro vstřikování, vyfukování i extruzi. 

 Vysoká a stabilní kvalita. 

 Styk s potravinami. 

 UV stabilizované typy. 

 Vysoká chemická odolnost. 

 Centrální sklad v kombinaci s lokálními sklady pro zajiš-
tění rychlých a včasných dodávek. 

 Techničtí experti Resinexu připraveni podpořit vaše 
projekty. 

DOW HDPE poskytují zlepšenou zpracovatelnost, vynikající 
houževnatost a (KS10100UE a KT10000UE ) UV stabilizaci pro 
venkovní použití. Výlisky z Dow HDPE mají dobrou tvarovou 
stabilitou, vysoký lesk a bezvadný povrch. 

 Velké krabice, přepravky a boxy. 

 Koše, vědra a kbelíky. 

 Hračky a domácí potřeby. 

 Obaly na potraviny. 
 

EQUATE HDPE EGDA-6888 je určený speciálně 
pro tubulární extruzi tenkých fólií. Jeho široká 
distribuce molekulové hmotnosti a hustota byly 
optimalizovány pro vynikající stabilitu vyfukova-
né bubliny a rychlou extruzi fólie s vysokou pev-
ností a tuhostí. 

 Potravinové pytle s vysokou pevností. 

 Tenké nákupní tašky. 
EQUATE HDPE EMDA-6147 a EMDA-6200 jsou určené pro 
vyfukování rozměrných (EMDA-6147) nebo malých a středních 
(EMDA-6200) nádob. Tento HDPE má širokou distribuci mole-
kulové hmotnosti, velmi dobře vybalancovanou tuhost a hou-
ževnatost a poskytuje vynikající odolnost korozi pod napětím 
(ESCR). 

 Sudy a kanystry. 

 Průmyslové balení agresivních chemikálií. 

 Nádoby na detergenty a domácí chemii. 

 Kosmetické obaly. 

 Vytlačování korugovaných drenážních 
trubek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiálové listy a technické informace jsou k dispozici na  
adresách resinex@resinex.sk a resinex@resinex.cz nebo na 
webech: www.resinex.cz a www.resinex.sk. 

Resinex představuje DOW HDPE (vysoce kvalitní HDPE pro vstřikování) 
a EQUATE HDPE (HDPE pro vyfukování a extruzi za příznivé ceny) 

 
DOW HDPE 

 
MFI 

(190 °C / 2,16 kg) 

 
Hustota 

 
Aditiva 

DOW HDPE KS 
10100 UE 

4 g/10 min 0,953  
g/cm3

 

UV 

DOW HDPE KT 
10000 UE 

8 g/10 min 0,964  
g/cm3

 

UV 

DOW HDPE 
25055E 

25 g/10 min 0,953  
g/cm3

 

 - 

EQUATE HDPE MFI Hustota   
EQUATE HDPE 

EGDA-6888 
10 g/10 min 

(21,6 kg) 
0,952 g/cm3 Fólie 

EQUATE HDPE 
EMDA-6147 

0,07 g/10 min 
(2,16 kg) 

0,952 g/cm3 Vyfukování 

EQUATE HDPE 
EMDA-6200 

0,4 g/10 min 
(2,16 kg) 

0,955 g/cm3 Vyfukování 

http://www.resinex.cz/
http://www.resinex.cz/
mailto:resinex@resinex.sk
mailto:resinex@resinex.cz
http://www.resinex.cz
http://www.resinex.sk
http://www.comau.com/
http://www.comau.com/
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Meusburger nabízí bohatý sortiment 
vysoce kvalitního příslušenství pro ero-
dování. Na výběr jsou různé držáky elek-
trod a materiály stejně jako odpovídající 
frézy, přehledně seřazeny v novém pro-
spektu „Erodování v nástrojařině a for-
mařině“. Celý sortiment produktů je 
v obvykle vysoké kvalitě skladem a při-
praven okamžitě k expedici. 
Držáky elektrod a příslušenství 
Držáky elektrod z oceli, mosazi a hliníku 
jsou k dispozici v různých provedeních. 
Jsou kompatibilní s upínacím systémem 
ITS-50, speciálně přizpůsobené k rozsáh-
lému programu elektrod a k dodání 
v sadách nebo jednotlivě. Meusburger 
nabízí kromě toho odpovídající příslušen-
ství pro jednoduchou montáž. 
Erodování s mědí nebo grafitem 
Díky použití elektrod z mědi nebo grafitu 
v různých kvalitách, je možné dosáhnout 
nejvyšších povrchových kvalit – až VDI 20 
(1,0 µm Ra). Dostupných je šest typů 
elektrod z mědi: tyčové a hlavové elek-
trody, elektrody se systémovým vrtáním, 
závitové a trubkové elektrody, značkova-
cí elektrody a tři typy elektrod z grafitu: 
tyčové a hlavové elektrody a elektrody se 
systémovým vrtáním. Na přání zákazníka 
vyrobí Meusburger individuální přířezy. 
Frézy na měď 
Meusburger nabízí frézy s plným rádiu-
sem a torusové frézy z tvrdokovu od prů-
měru 0,5 mm. Ty jsou ideální k opracová-
ní filigránú a přesných měděných elek-

trod. Velmi ostré řezné hrany a vysoce 
leštěné drážky pro odvod třísek snižují 
opotřebení břitu a nalepování třísek. Nej-
vyšší přesnosti obvodové házivosti, prů-
měru a tvaru umožňují maximální řezné 
rychlosti a životnost při absolutní přes-
nosti. 
Frézy pro grafit 
Speciálně pro opracování grafitových 
elektrod v nástrojařině a formařině jsou 
VHM frézy od průměru 0,2 mm. Diaman-
tovou vrstvou povlakované frézy se vy-
značují vysokou přesností obvodové házi-
vosti, průměru a tvaru, i vysokou přes-
ností brusu. To umožňuje vysoké posuvy 
a řezné rychlosti při vynikající kvalitě 

povrchu. Proto jsou vhodné pro výrobu 
přesných a filigránových 3D kontur u gra-
fitových elektrod. 
Frézy pro ocel 
V sortimentu jsou i VHM frézy pro obrá-
bění kaleného materiálu do 63 HRC.  
Ideální kombinace přesnosti, tvrzeného 
materiálu a povlakování umožňuje maxi-
mální posuv a řezné rychlosti u kalených 
materiálů. Frézy s plným rádiusem a to-
rusové frézy jsou k dispozici od průměru 
0,2 mm a nabízejí vysokou přesnost ob-
vodové házivosti, průměru a tvaru a za-
ručují ekonomické a kvalitativně vysoce 
hodnotné výrobní procesy. 
www.meusburger.com 

Nově u Meusburgera:  
Erodování v nástrojařině a formařině 
Vše pro erodování v novém prospektu na zhruba osmdesáti stranách.  

http://www.meusburger.com/
http://www.meusburger.com
http://www.milacron.com/
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Krátce 
Proti prachu a odletujícím jiskrám  
Společnost BASF přidala do svého port-
folia PBT (polybutylentereftalát) první 
uhlíkovými vlákny vyztužený typ Ultra-
dur. Speciální polymerní systém Ultra-
dur B4300 C3 LS vykazuje nízký elektro-
statický náboj spolu s dobrou vodivostí. 
Tyto vlastnosti jej předurčují pro sou-
části v citlivých oblastech měření a kon-
trolních technologiích ve strojích a auto-
mobilové elektronice. Díky antistatic-
kým vlastnostem PBT se na součástech 
usazuje méně prachu a nečistot: pracují 
spolehlivě a dlouho – i v nepříznivých 
pracovních podmínkách – bez poškození 
působením elektrostatického výboje. 
Ultradur omezuje riziko elektrostatic-
kého zatížení a možný jiskrový výboj. 

S materiálem Ultradur B4300 C3 se 
mohou kombinovat miniaturizace, přes-
nost a bezpečnost: součásti vyrobené 
z konstrukčního plastu vyztuženého 
uhlíkovými vlákny si udržují antistatické 
vlastnosti trvale i po kontaktu s médii 
(palivo) a při vysokých teplotách. Ultra-
dur B4300 C3 LS bk15126 je už dostup-
ný. Materiál, který je vyztužen 15 % 
uhlíkových vláken, má nízký povrchový 
odpor a nízkou nasákavost, je laserem 
popisovatelný a jeho dobré mechanické 
vlastnosti jsou stejné jako v případ PBT 
s 30 % skleněných vláken. 

Na veletrhu Fakuma Kraiburg 
TPE opět představí nové pro-
dukty, které jsou v souladu 
s filozofií společnosti a nebyly 
vyvinuty jen v laboratořích, ale 
s orientací na zákazníka a re-
spektující požadavky trhu. No-
vá řada TPE je výsledkem úzké-
ho partnerství s výrobci součás-
tí, jejichž požadavky významně 
přispěly k rozvoji nových slou-
čenin. V důsledku této orienta-
ce Kraiburg TPE na trh Frost & Sullivan 
vybral tuto společnost jako nejlepšího 
dodavatele TPE v Evropě. 

Návštěvníci veletrhu mohou prozkou-
mat tržně orientovaný vývoj produktů 
firmy, například nový materiál pro hadi-
ce. Nová série hadic DW/H vyhovuje 
požadavkům na transport pitné vody 
a tyto mohou být použity jako hadice do 
sprch, k připojení myček nádobí nebo 
k podobným účelům jako efektivní ná-
hrada materiálů z PVC. 

U spotřebitelských aplikacích společ-
nost Kraiburg TPE vyvinula novou sérii 
sloučenin s obzvláště přesvědčivým po-
měrem nákladů a efektivnosti: tyto ter-
moplastické elastomery mají zlepšenou 
přilnavost k termoplastům, jako jsou PC 
a ABS, a to za velmi atraktivní cenu. Ino-
vace v materiálech pro „štěrbinové ven-
tily“ přináší ventily vyrobené z TPE, které 
vyhovují potravinářským normám a bu-

dou rovněž prezentovány na veletrhu. 
Kraiburg TPE tak nabízí nové sloučeniny 
s potravinářskými certifikacemi FDA a EC 
10/2011. Výhodou je efektivní zpracová-
ní ve dvoukomponentních vstřikovacích 
procesech, vynikající odolnost a spolehli-
vá přilnavost k tvrdým komponentám. 

V době konání veletrhu Fakuma půjde 
do výroby sloučenina série THERMO-
LAST® V. Stále více a více zákazníků pou-
žívá THERMOLAST® V v náročných apli-
kacích pod kapotami vozů. Nová řada se 
vyznačuje vysokou teplotní odolností 
a dobrou adhezí k polyamidům.  

Kraiburg TPE bude mít rovněž prezen-
taci na téma adhezní technologie dne 
15. října 2015 od 13.20 do 14.00 ve vý-
chodním foyeru. Prezentace například 
osvětlí faktory, ovlivňující adhezi TPE na 
tvrdých složkách, diskutovat se bude i na 
téma dalšího zlepšení vlastností materiá-
lu v budoucnosti. 

Kraiburg TPE na veletrhu Fakuma  

Na veletrhu Fakuma od 13. do 17. října 2015 ve Friedrichshafenu 
specialista na termoplastické elastomery, společnost Kraiburg TPE, 
představí nové směsi pro automotive a spotřební aplikace v hale B5, 
stánek 5303. Aplikační premiéry vycházejí z požadavků zákazníků. 

https://www.herrmannultraschall.com/en/home/
http://www.kraiburg-tpe.com/
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Werth TomoScope® nyní s 300 kV rentgeno-
vou trubicí pro měření kovových obrobků 

Přístroje TomoScope® HV jsou nyní dostupné s reflexní i transmisní rentgenovou 
trubicí o urychlovacím napětí 300 kV. Díky počítačové tomografii lze spolehlivě 
detekovat malé objekty jako dutiny, nebo trhliny a to i u větších ocelových nebo 
hliníkových obrobků, či u dílců sestávajících se z kovů a plastu.  

Ty jednak vyžadují velkou 
flexibilitu a zejména je po-
třeba proniknout materiá-
lem vyšším urychlovacím 
napětím, především musí 
být fokální bod generova-
ný rentgenovým zdrojem 
tak malý, jak je to jenom 
možné. 
    Předchozí zdroje rentge-
nového záření v této vý-
konnostní třídě mají výkon 
často závislý na velikosti 
fokálního bodu v rozsahu 
desetin milimetru. Nové 
300kV microfocus trubice 
Werth s transmisním terčí-
kem poskytují optimální 

kombinaci pro široké spektrum aplikací. Dokonce i při cílovém výkonu až do 50 W je fokální bod 
redukován až na několik málo mikrometrů. Díky tomu lze zajistit skenování s vysokým rozlišením při 
velkém zvětšení.  

V kombinaci s patentovanou technikou ROI CT (Region of Interest) a rastrovou tomografií umožní 
300kV microfocus trubice měření silnostěnných kovových dílců nebo sestav vyrobených z materiálů 
o vysoké hustotě. Alternativní 300kV rentgenová trubice dostupná v reflexním dizajnu poskytuje 
cílový výkon až do 300 W pro rychlou inspekci sestav nebo kavit či trhlin u dílců s vysokou hustotou 
materiálu. Rychlé a spolehlivé měření geometrických prvků je možné jak u samostatných dílců, tak 
i u celkových sestav. 

http://www.merici-pristroje.cz/
http://www.roechling.com/
http://www.biesterfeld.com/
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Krátce 
LED UV vytvrzování s vyšším výkonem 

Nové vytvrzovací hlavice o průměru 
pouhých 12 mm a délkou 50 mm doká-
žou generovat UV záření s intenzitou až 
20 900 mW/cm². Řídící jednotka může 
být osazena až čtyřmi nezávisle řízenými 
hlavicemi. Kromě vytvrzovacích hlavic 
s vlnovou délkou 365 a 385 nyní 
Panasonic nabízí nyní i hlavice s vlnovou 
délkou 405 nm. Všechny hlavice mohou 
být osazeny čočkami pro specifické 
zaostření vytvrzovacího paprsku na 
požadovaný tvar a průměr.  

Panasonic vyvinul systém pro LED UV 
vytvrzování speciálně pro použití s lepi-
dly, barvami, tmely a jinými na ultrafia-
lové záření citlivými látkami. Zařízení 
Aicure UJ30/35 je kompaktní zařízení s 
výrazně nižší spotřebou než systémy s 
klasickou žárovkou či zářivkovou trubicí 
a mnoha nadstandardními funkcemi. 

Navíc LED technologie výrazně snižuje 
nežádoucí ohřívání materiálu a teplotní 
zpětná vazba zajišťuje stabilní provoz 
bez nutnosti náporového chlazení. Kaž-
dou z hlavic lze nezávisle řídit a vytvrzo-
vací hlavice různých vlnových délek mo-
hou být libovolně kombinovány. 

 
Elektronické součástky lze čistit i pod 
proudem a bez ochranných prostředků 
Z čištění elektronických spojů dělají spe-
ciální kapaliny 3M Novec časově úspor-
nou operaci, jíž zvládne i amatér. Díky 
unikátním vlastnostem proniknou čistid-
la i do nejmenších mezer, působí rychle 
a lze je užívat i na zařízení v chodu a pod 

Každou z hlavic lze nezávisle řídit a vytvrzovací hlavice různých 
vlnových délek mohou být libovolně kombinovány. 

proudem. Zároveň je díky nízké toxicitě 
lze užívat bez ochranných pracovních 
prostředků, nejsou zdraví závadné a ne-
škodí životnímu prostředí. 

Ať už potřebujete odstranit pájecí 
pastu, vosk, silikon, lubrikanty či jiné 
nečistoty z elektronických součástek,  
jedná se vždy o delikátní operaci. I se-
bemenší nečistota může poškodit kom-
ponenty plošného spoje, a tak je doko-
nalé vyčištění nevyhnutelnou nutností. 
Většina prostředků na čistění elektro-
nických součástek však vyžaduje 
ochranné prostředky, má dlouhou dobu 
schnutí, nebo je zdravotně i ekologicky 
závadná. Technologická společnost 3M 
si tento problém uvědomuje a našla na 
něj řešení v podobě speciálních kapalin 
3M Novec pro precizní čištění. 

Čisticí kapaliny 3M Novec našly široké 
uplatnění v mnoha odvětvích a splňují 
nároky na preciznost a kvalitu. 

http://www.svetplastu.eu/
mailto:mach@machagency.cz
http://www.svetplastu.eu
http://www.td-is.cz/
http://www.mapro.cz/

