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Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, náklad pro veletrh Plastex-MSV 2018 1400 výtisků, cena 19 000,– Kč.
Možnost vkladu do celého nákladu Světa plastů 10 000 výtisku, cena 39 000,– Kč.

TECH news &

mediální partneři veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2018
Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 – č. 93, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce.
Těším se na Vás
5. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Co
3.–7. nabízí
10. 2016 ABB plastikářskému průmyslu?
MSV 2016

IMT 2016

Robotizace
www.bvv.cz/plastex je na velkém vzestupu. Dokáže totiž významně zvýšit produktivitu
výroby, což si uvědomují i lidé z plastikářského odvětví.
2016
BrnoMSV
– Výstaviště

Efektivnější využití výrobních strojů, zlepšení
stability výroby nebo snížení času cyklu – to
jsou některé výhody zapojení robotů do výroby.
Vedle toho je potřeba zmínit snížení provozních
nákladů, celkově nižší investice, a v neposlední
řadě zvýšení bezpečnosti práce.
Použití robotů má široké uplatnění ve všech fázích výroby, ať už se jedná o obsluhu vstřikolisů, nebo následné operace, jako jsou lakování,
ožeh, inspekce hotových dílů, jejich montáž
nebo balení a paletizaci.

Pokračování na straně 3

Obsluha strojů

Jak konkrétně mohou roboty ABB pomáhat
při obsluze strojů? Dokážou doplňovat a automatizovat vstřikovací, vyfukovací a vytlačovací
stroje. To znamená, že vyjímají hotové díly pomocí uchopovacích prvků nebo vkládají přesné
díly do kavity formy. Roboty lze namontovat na
podstavec nebo na rám stroje, a to i v nakloněné poloze, díky čemuž lze optimalizovat jejich
dosah a prostorové uspořádání pracoviště.
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15 let WITTMANN BATTENFELD
v České a Slovenské republice

Při příležitosti oslav 15. výročí působení firmy Wittmann Battenfeld CZ na trhu v České a Slovenské republice
se dne 6. září 2018 uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor pod názvem Open House 2018. Akce se
zúčastnili nejvyšší představitelé koncernu WITTMANN Group, především pan Dr. Werner Wittmann, zakladatel
koncernu a Ing. Michael Wittmann, jednatel společnosti Wittmann Kunststoffgerätte Gmbh. Pozvání rovněž
přijal Obchodní rada Rakouského velvyslanectví pan Christian Miller, starostka obce Dobev paní Ing. Jaroslava
Strnadová, projektant stavby Ak. arch. Václav Hodan i předseda správní rady dodavatelské firmy PRIMA, akciová
společnost Ing. Stanislav Bočánek. Nejpočetnější část návštěvníků tvořili zástupci z řad zákazníků firmy z České
i Slovenské republiky. Akce se celkem zúčastnilo více než 150 návštěvníků z 60 firem.
V průběhu akce bylo možno vidět v provozu zástupce strojů a zařízení z bohatého výrobního programu
skupiny WITTMANN. Servohydraulický vstřikovací
stroj SmartPower 120/525 Unilog B8 s energeticky
úsporným pohonem a s lineárním robotem W818
i elektrický vstřikovací stroj EcoPower 160/750 Unilog B8 s aplikací Airmould®. V provozu byly i další
zástupci řady lineární robotů WITTMANN, temperančních přístrojů TEMPRO a chladící zařízení
COOLMAX. Oblast sušení a dopravy granulátu byla
zastoupena kompaktními sušičkami DRYMAX včetně nasavačů FEEDMAX. Návštěvníci si mohli rovněž
prohlédnout nové prostory konstrukčního oddělení
speciální automatizace a výrobu ochranného oplo- Obr. 1: Vizualizace nového stavu sídla firmy
cení pro tato pracoviště.
Celková zastavěná plocha se zvětšila ze současných 745 m 2 na 1367 m 2 a celková užitná
V přednáškovém bloku byly návštěvníci seznámeplocha z 874 m2 na 1601 m 2. Součástí stavby
ni nejen s novinkami z oblasti komplexního řešení
II. etapy je respirium, nová dvoupatrová admiprojektů WITTMANN BATTENFELD, ale pozvání přijali i vážení hosté, kteří vystoupili s velmi zajímavými nistrativní budova pro servisní a konstrukční
přednáškami s tématy týkající se zpracování plastů, oddělení a hala pro výrobu a montáž automatizovaných celků a ochranného oplocení. Vyjejich recyklaci a dopady na životní prostředí.
budováno bylo rovněž další nové parkoviště.
Když se firma Wittmann Battenfeld CZ stěhovala
počátkem roku 2011 z pronajatých prostor do no- V souvislosti s novým rozšířením firemních
vého vlastního sídla, netušila, že bude následovat prostor budou vytvořena i nová pracovní mísdalší velmi dynamický rozvoj a že stávající sídlo jí ta, a to zejména pro technické profese, jako
bude po několika málo letech malé. Již v roce 2015 jsou konstruktéři, elektrotechnici a mechanici.
dosáhla firma čtyřnásobného obratu oproti roku
Obr. 2: Wittmann Battenfeld CZ – skutečný stav po realizaci
2010 a navýšila počet zaměstnanců z 18 na stávají- Obr. 3: Vedení: Zprava:
Dr. Werner Wittmann - zakladatel koncernu a jednatel Wittmann Kunststoffgeräte GmbH,
cích 38. Hlavním motorem této expanze bylo zvyšoIng.Michal Slaba - jednatel Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.,
vání podílu prodaných strojů a zařízení na českém
Dipl.-Ing. Michael Wittmann - jednatel Wittmann Kunststoffgeräte GmbH
i slovenském trhu, a to jak v oblasti periferních zařízení, tak i vstřikovacích strojů. Přestěhování do nových výrazně větších prostor v roce 2011 umožnilo
v roce 2012 založení vlastního konstrukčního oddělení speciální automatizace. V dalších letech dále
pokračoval rozvoj tohoto oddělení, které v současnosti zaměstnává sedm pracovníků a v provozu
jsou již čtyři konstrukční 3D-pracoviště. Na základě
vzrůstající poptávky je i v následujících letech očekáván velký rozvoj tohoto oddělení, a spolu s potřebou rozšíření skladových a výrobních prostor toto
byl i jeden z důvodů, kdy na koci roku 2015 bylo
rozhodnuto o realizaci rozšíření stávajícího sídla
pod označením WICZ – II. etapa.
Práce na přípravě projektu započaly v průběhu roku
2016, na konci roku 2016 již bylo na tuto stavbu
vydáno územní rozhodnutí a stavebního povolení
bylo vydáno na konci února 2017. Vlastní stavební práce byly zahájeny v červnu 2017, stavba byla
dokončena v srpnu 2018.

Kompletní realizace dodávek
systémů průmyslového chlazení,
temperace a stlačeného vzduchu.
t: +420 469 681 149, e: info@novotny-chlazeni.cz, www.novotny-chlazeni.cz
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Rádi vás přivítáme v naší expozici na mezinárodním
veletrhu pro zpracování plastů FAKUMA ve dnech

16.–20. října 2018
HALA A6 | STÁNEK 6315 | FRIEDRICHSHAFEN, NĚMECKO

Co nabízí ABB plastikářskému průmyslu?

Následné operace

Pomocí robotů je možné automatizovat komplexní operace, jako je řezání, vrtání, frézování
nebo lepení. Robotické řešení zvýší kvalitu výroby, zároveň se zkrátí časy cyklu a redukuje se
monotonní práce operátorů.

proto vhodná pro jemnou nebo hromadnou operace musí být řešeny dodatečnými automamontáž, finalizaci, optickou inspekci a kontrolu. tizačními celky vyžadujícím další náklady jak na
obsluhu, tak i na další technické vybavení.
Balení a paletizace

ABB nabízí řadu speciálních paletizačních robotů včetně vlastních uchopovacích jednotek pro
různé typy výrobků. Automatizace pomocí roLakování a ožeh
botů přináší flexibilitu, efektivitu a spolehlivost
Díky lakovacím robotům lze omezit nebez- tak potřebnou při stále častějších požadavcích
pečnou manuální práci i snížit spotřebu laků, na vysokou produktovou variabilitu, častou
ředidel a tvrdidel. Hlavním plusem nasazení změnu designu a různé typy sboží.
lakovacíh robotů je zkrácení času cyklu, úspo- Vstřikování, vyfukování a tvarování za tepla ra nákladů za energii a lepší výsledná kvalita klíčové oblasti pro nasazení robotizace
laku. Ožeh slouží k předúpravě plastových dílů
Robotické vyjímání výrobků ze vstřikolisu je
před vlastním procesem lakování. Během ožehu
v průmyslu běžná aplikace. Robot vyjme a odlodochází ke zvyšování povrchového napětí plasží na dopravník díl, poté čeká na signál a operaci
tových dílů, což umožňuje aplikaci laku na jeho
opakuje. Se vzrůstající složitostí hotových dílů je
povrch.
nutné, aby robot obsloužil i následné operace
Montáž a kontrola
výrobního cyklu dílu, jako jsou inspekce, ořez,
Automatizovaná montáž zajistí konkurence- apod. Tímto se robot významně odlišuje od
schopnost díky zvýšení kvality, omezení lid- jednoúčelových manipulátorů, které umožňují
ských omylů a urychlení celého procesu. Je pouze prosté vyjmutí dílu z formy a následné

Těšíme se na vás na veletrhu
MSV – nově nás najdete na
stánku 095 v hale P!

BOCO PARDUBICE machines
Váš partner při zpracování plastů a gumy
Firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., je
dynamicky se rozvíjející společnost s více jak
20letou zkušeností v oblasti plastikářského
a gumárenského průmyslu, nabízí ucelený výrobní program strojů a periferií a strojních
dílů na zpracování plastů a gumy. Díky svému
technologickému zázemí, inovačnímu potenciálu a rozsahu nabízených služeb se řadí v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu
k předním evropským firmám.

vace komor (broušením–honováním–nitridací),
služby v oblasti návrhů geometrie šneků a výroby nástrojů pro vytlačování plastů
(vytlačovací hlavy, trysky, atd.) s pomocí speciálního konstrukčního a vývojového modelovacího
programu „Virtual Extrusion Laboratory“.
V současné době dokážeme vyhovět téměř všem
Vašim poptávkám v oblasti EXTRUZNÍ TECHNOLOGIE. Naše výrobní portfolio strojů zahrnuje
extrudery pro zpracování termoplastů, gumových směsí, EPDM, silikonových směsí; vyrábíme
jednošnekové a dvoušnekové extrudery, v naší
nabídce nejdete i kompaundační a laboratorní
extrudery a různé typy koextruderů.

Díky širokému produktovému portfoliu dokáže
firma obsáhnout celý plastikářský a gumárenský trh a nabídnout svým zákazníkům kompletní řešení pro jejich výrobu na základě jejich
požadavků.
Vyrábíme a nabízíme jak samostatné stroje, tak
Jsme největší výrobce ŠNEKŮ A KOMOR v České i celé TECHNOLOGICKÉ LINKY NA ZPRACOVÁRepublice, šneky a komory ve všech běžných ma- NÍ A RECYKLACI odpadového plastu. Unikátteriálových a rozměrových provedeních vyrábíme ním řešením recyklace je RECYKLAČNÍ LINKA
v našem výrobním závodě v Čepí u Pardubic, kde MARATHON LINE, REGRANULAČNÍ STRUNOVÁ
máme 3000 m2 výrobních prostor. Naší speciali- LINKA BOCOMATIC nebo KOMPAUNDAČNÍ LINtou jsou pancéřované šneky a bimetalické komo- KA. Velkou výhodou našich recyklačních linek je
ry, které vykazují tu nejvyšší odolnost vůči opotře- výrazně snížená spotřeba energie, čímž se šetří
bení. Kromě výroby nových dílů také provádíme výrobní náklady a zmírňuje škodlivý dopad na
a nabízíme renovace šneků pancéřováním, reno- ekologii.

Důležitou součástí našeho výrobního portfolia
jsou TERMOIZOLAČNÍ DEKY. Díky naší 10leté
zkušenosti v oblasti izolování strojů Vám snížíme náklady na výrobu a zlepšíme pracovní

MSV Brno
Hala G1
Stánek 06

Váš kompetentní partner
pro technické plasty v České
republice a na Slovensku.
TECH news
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RADKA spol. s r.o. Pardubice, Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel. 466 924 911, e-mail: radka@radka.cz, www.radka.cz

STÁNKU 20
HALE G1

HRSFLOW NA MSV BRNO 2018

Italský dodavatel horkých vtoků předvede různé náročné aplikace své technologie FLEXflow a inovativní řešení
uzavíratelného vtoku pro výrobu vysoce kvalitních dílů bez přetoků.
> ULTRALEHKÁ STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA DO INTERIÉRŮ
AUTOMOBILŮ: po tepelném tvarování následuje zapouzdření
podpěry s použitím PP a na závěr inzertní vstřikování elastického
TPV s dobrými přilnavými vlastnostmi technologií „overrmolding“.
Díky servoelektrické programovatelné technologii FLEXflow je
zajištěno vysoce přesné vyplnění dutiny i při použití materiálů s
různou hmotností ve stejné formě. Díl byl vyroben ve spolupráci
s Krauss Maffei a ProperTooling.

> SILNOSTĚNNÉ ČOČKY: vystavené inovativní čočky pro LED
diody vyrobené z PMMA o tloušťce 22 mm jsou určeny pro
světlomety automobilů. Díl vyrobený ve spolupráci s firmou
ENGEL byl realizován díky systému HRSflow Diamond Lux Line.
Hlavní výyvou byla výroba silnostěnných čoček při současném
zachování vysoké kvality a vysoce efektivní produkce.

> LEHKÝ BOX NA NÁŘADÍ z mikrocelulární pěny vyrobený ve
spolupráci s GK Concept (Německo). Jeho výroba je založena na
procesu pěnění FoamPro vyvinutého partnerskou firmou Yizumi a
na systému horkých vtoků FLEXflow využívajícího tři trysky od
společnosti HRSflow se zpětným vstřikováním. Hotový díl je
charakterizován vysoce kvalitním, jemně strukturovaným
povrchem. Technologie FLEXflow je optimálním řešením i v
případě termoplastů, jejichž zpracování je velmi obtížné.
> HPgate: technologie uzavíratelného vtoku, která zvyšuje kvalitu
a šetří náklady při výrobě vysoce kvalitních dílů bez přetoků. Je
vhodná pro přímé vstřikování na povrchy PMMA i pro vyztužené
materiály. Hlavními přínosy je vyšší kvalita místa vtoku, snazší
obrábění pro výrobce forem, snadná údržba vtoku, žádné riziko
vrásnění, širší procesní okno a rychlejší nastavení.
VÍCE INFORMACÍ

Passion for
expertise

TECH news

HRSflow Slovakia - Czech Republic

Mob. +421.910.910949 • slovakia@hrsflow.com
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BOCO PARDUBICE machines…
Váš partner při zpracování plastů a gumy
prostředí snížením okolní teploty. Snažíme se
o profesionální přístup a díky němu jsme od
roku 2012 dodavatelem termoizolačních dek
pro největšího světového výrobce vstřikolisů.
Mezi hlavní přínosy TERMOIZOLAČNÍCH DEK
patří úspora elektrické energie až 60%, výrazné snížení okolní teploty ve výrobních prostorách, rychlá návratnost investice – již od 3 měsíců, snížení povrchové teploty zaizolované
části stroje, zvýšení životnosti topných prvků,
Naše nabídka:

EXTRUDERY
EXTRUZNÍ VYTLAČOVACÍ LINKY
RECYKLAČNÍ A REGRANULAČNÍ LINKY
KOMPAUNDAČNÍ LINKY
ŠNEKY A KOMORY
TERMOIZOLAČNÍ DEKY

zvýšení bezpečnosti práce, snížení prašnosti.
Termoizolační deky lze použít k izolaci vstřikolisů, extruderů, filtrů na taveninu, vytlačovacích nástrojů, plochých hlav, pecí a sušáren,
potrubí, hadic a trubek, turbín a generátorů
a jakéhokoli strojního zařízení s teplotou nad
100 °C. Součástí naší nabídky je i HLÍDACÍ
ČIDLO PROTI ZATEČENÍ PLASTU HCP k ochraně stroje a termoizolačních dek.
Naše filozofie:

MODERNÍ TECHNILOGIE
VYSOKÁ TECHNICKÁ ÚROVEŇ
FLEXIBILITA
KVALITA
SPOLEHLIVOST

Komplexní kniha o vstřikování plastů

V polovině letošního roku koupil majoritní
podíl ve firmě BOCO PARDUBICE machines,
s.r.o. BHS Private Equity Fond. Vstupem tohoto zkušeného finančního investora získala firma BOCO nov ý impulz a prostředky
pro další intenzivní rozvoj, díky kterému
může nabídnout sv ým zákazníkům ty nejlepší v ýrobky. Používáme nejmodernější
technologie a to nás stále posouvá kupředu. Náš v ý vojov ý tým neustále pracuje na zdokonalování našich v ýrobků. Díky
všem těmto aspektům ručíme za pr votřídní
KVALITU A SPOLEHLIVOST.
BOCO PARDUBICE machines, s. r. o.
533 32 Čepí 1
Tel.: +420 466 797 011
www.boco.cz
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V nakladatelství Grada vydal Ing. Lubomír Zeman knihu Vstřikování plastů, čímž revidoval
a aktualizoval podobně laděný titul vydaný o bezmála 10 let dříve. Jarní křest na brněnské
konferenci Plasty a Formy 2018 má kniha i autor zdárně za sebou.
„Jsem rád, že v Gradě můžeme vydat knihu svou odborností hodnotnou pro profesionály z praxe, kterým
tímto pomáháme v orientaci v jejich oboru. Stejně
tak ale bude kniha prospěšná studentům připravujícím se na budoucí zaměstnání v průmyslových
a technologických oborech. Rád připomínám i morální hodnotu takových knih, které příštím generacím
uchovávají dnešní znalosti,“ doplňuje Lukáš Pokorný
z Redakce technické literatury nakladatelství Grada.

Technologie vstřikování termoplastů je jednou
z nejrozšířenějších technologií zpracování plastů se
zásadním významem například při výrobě automobilů všech kategorií, v elektrotechnice, elektronice,

TECH news

matematickými simulacemi, konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem.
Dále se zabývá vstřikováním kompozitních materiálů, technologiemi Rapid Prototypingu, hodnocením
jakosti a zkoušením výstřiků, údržbou a opravami
forem, vadami výstřiků a způsoby jejich odstraňoJednotlivé kapitoly knihy mapují výrobu výstřiků vání, problematikou měření barvy a lesku výstřiků,
z termoplastů a zabývají se zejména požadavky emisním a pachovým chováním výstřiků, měřením
kladenými na výstřik, návrhem materiálu výstři- teploty termokamerami.
ku, designem a konstrukcí výstřiků podle zásad Do 14. 10. je knihu Vstřikování plastů možné
technologičnosti konstrukce výstřiků z termo- zakoupit na www.grada.cz s 20% slevou,
plastů při zachování jejich jakostních a funkč- pokud při objednávce zadáte heslo PLAST.
ních vlastností, návrhem zaformování výstřiků,

při výrobě spotřebního a sportovního zboží, v průmyslu obalů atd. Kniha se snaží komplexně popsat
celý proces výroby výstřiků z termoplastů, a to jak
v teoretické, tak zejména v praktické rovině, a rozšířit tak obecného poznání o výrobě předmětů, které
jsou námi běžně používány.
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TECHNOLOGY TO THE POINT

ZHAFIR ZERES SERIES
PŘESNOST A PRECIZNOST = KOMBINACE ELEKTROPOHONŮ A JADER

400 - 8.000 KN

4.500 - 33.000 KN

ZHAFIR JENIUS SERIES
NOVINKA / 2 - DESKOVÝ SYSTÉM S ELEKTROPOHONY – BUDOUCNOST, KTERÁ PŘICHÁZÍ

4.500 - 40.000 KN

HAITIAN JUPITER II PLUS SERIES
KOMPAKTNÍ 2 - DESKOVÝ SYSTÉM

600 - 40.000 KN

HAITIAN MARS SERIES
SERVO – HYDRAULICKÝ BESTSELLER

PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ FLEXIBILITY
A PROKTIVITY NA JEDNOM MÍSTĚ
VÁŠ DODAVATEL HAITIAN TECHNOLOGIE PRO ČESKOU,
SLOVENSKOU A POLSKOU REPUBLIKU
MAPRO spol. s.r.o.
Bystrovany 211
772 00 Olomouc, Czech Republic

TECH news

E-mail: mapro@mapro.cz
Phone: +420 585 157 811
www.mapro.cz
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Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029
e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

1. - 5. 10. 2018, Pavilon V, stánek č. 140

Společnost Maier & Korduletsch Maziva představí
na MSV 2018 první český vyhledávač olejů a maziv Mobil
Když v roce 1919 Josef Maier začínal obchodovat s oleji, mazivy, palivy a svíčkami, rozhodně nemohl tušit,
kam se za 100 let posune jeho firma.
Jediný český autorizovaný distributor olejů
a maziv Mobil, společnost Maier & Korduletsch Maziva, je nejmladší z divizí společnosti
MaierKorduletsch Holding a v rámci připravovaných oslav stého výročí fungování skupiny spustí na Mezinárodním strojírenském
veletrhu první český vyhledávač produktů
Mobil dle jejich specifikací. Událost proběhne

na brněnském výstavišti v úterý, 2. 10. 2018,
od 16:00 v pavilonu V, stánek č. 140.
Tímto modulem se společnost výrazně přiblíží efektivnějším řešením zákaznických požadavků a problémů. Vedení společnosti si od
nového nástroje slibuje pružnější komunikaci

se zákazníky a hlavně nejrychlejší pomoc
při hledání nejlepších technických řešení.
Maier & Korduletsch Maziva garantují pravidelnou měsíční aktualizaci technických údajů.
Své vstupenky si rezervujte na:
www.maierkorduletsch.cz/msv2018

MSV 2018
Slavnostní spuštění českého vyhledávače olejů a maziv Mobil
2. 10. 2018, 16:00, pavilon V, stánek č. 140
www.maierkorduletsch.cz/msv2018

VARROC LIGHTING SYSTEMS upevňuje globální pozici.
Expanduje do Turecka a rozšiřuje výrobu ve Vietnamu.
inzerat-letak Varroc_A4_Svet plastu_2018_TISK.pdf

1

20.03.18

16:30

Společnost Varroc Lighting Systems, přední světový výrobce a dodavatel
vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl, který působí i v České
republice, rozšiřuje své kapacity na klíčových trzích. Nedávnou akvizicí
přibyla do jejího portfolia společnost Sa-Ba Automotive se sídlem
v tureckém Istanbulu, ve Vietnamu významně posílí svou pozici rozšířením
výrobního závodu Triom.
Akvizice v Turecku s sebou kromě rozšíření výrobních kapacit o 10 000 m² přináší
i zázemí pro rozvoj nových inovací v podobě technologického centra poblíž Istanbulu. Sa-Ba Automotive přináší skupině Varroc
cenné know-how v podobě více než 40 let
zkušeností v oboru vnějších i vnitřních osvětlovacích systémů, především však umožňuje
působit na rychle rostoucím a perspektivním trhu s objemem 1,7 milionu vyrobených
vozidel ročně. „Akvizice a rozšiřování výroby
jsou dalšími kroky v posilování globálních aktivit Varroc Lighting Systems, v jejichž rámci

TECH news

poskytujeme našim zákazníkům produkty a technologie vysoké kvality za příznivou
cenu,“ uvedl Stephane Vedie, prezident a generální ředitel společnosti Varroc Lighting
Systems.

závod posiluje naši konkurenceschopnost v zajištění servisu pro nové i stávající zákazníky na
trhu jednostopých a dvoustopých vozidel v regionu jihovýchodní Asie,“ věří Stephane Vedie.
Kromě Turecka a Vietnamu společnost
Varroc nedávno expandovala v Maroku
a otevřela nové pobočky v Brazílii a Japonsku. V České republice působí v Novém Jičíně,
Rychvaldu a v Ostravě, kde zaměstnává dohromady téměř 3 000 lidí. V Novém Jičíně
otevřela v loňském roce globální Vývojové
centrum elektroniky.
C

M

Oproti tomu nově otevřený výrobní závod ve
Vietnamu, umístěný 30 minut od Hanoje, staví
na úspěchu společnosti Triom na trhu s osvětlením pro jednostopá vozidla. Většinovým
vlastníkem společnosti Triom je právě Varroc.
Továrna zaměstná přes 120 lidí a má potenciál dalšího růstu do budoucna. „Nový výrobní
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Rozdělení lepicích pásek a jejich možnosti
zpracování do podoby tvarových výseků
Spojování jednotlivých dílů lepením je stoupajícím
trendem a to především díky všeobecně známým
výhodám, jako jsou snižování hmotnosti, rovnoměrné rozložení napětí v lepeném spoji, rychlá
montáž, snížení přenášených vibrací, těsnicí funkce, vyrovnávání rozdílné roztažnosti materiálů
apod.

Tenké oboustranné pásky – na rozdíl od transferových pásek, mají nosič, na kterém je z obou stran
nanesené lepidlo. Výhodou je rozměrová stabilita
a celkové zpevnění povrchu na který je páska aplikována.

Řezání pásek je jedna z nejčastějších výrobních
operací. Vstupní pásky mají rozměr role přibližně
1200mm, z níž se pásky řežou na požadovaný rozměr (od cca 2mm šířky, podle řezaného materiálu).
Výroba na plotru

Výroba určená pro velkorozměrové výseky nebo
výseky malých sérií. Podle typu materiálu se určí jakou technologií se bude na plotru řezat - klasický
nůž, oscilační nebo laserové řezání.

Definování základní terminologie

Adheze – je schopnost dvou materiálů vzájemně
k sobě přilnout

Urychlovače adheze – primery, jsou transparentní tekuté nátěry s viskozitou přibližně stejnou jako
voda navrženy pro zvýšení lepicí síly pásek na kritických površích. Když se na povrch aplikují před
použitím pásky, vytvoří na podkladě modifikovaný
povrch, který umožňuje lepší přilepení pásky. Používají se zejména při plastech s nízkou povrchovou
energií, jako jsou TPO, PP, PPO, PC nebo ABS a zajišťují, aby mělo lepidlo vyšší adhezi k lepenému
povrchu. Pro kontrolu procesu správného nanesení
na lepený podklad se používají primery s UV indikátorem, který zajistí zbarvení plochy po nasvícení
UV lampou.

Řezání pásek

Pěnové pásky

Mohou být jednostranně lepivé, které jsou používány jako těsnění, nebo oboustranně lepivé, které se
používají k lepení méně náročných aplikaci. Složení
pásky je podobné jako u tenkých oboustranných
pásek, až na rozdílný nosič, kterým je v tomto případě pěna.

Speciální automobilové oboustranné akryloLiner – je krycí vrstva pásky, která slouží k dočas- vé pásky
né ochraně lepivé části až po dobu aplikace. Jed- Tyto pásky byly navrženy tak, aby měly výbornou
nostranné pásky obvykle nemají liner, oboustranné adhezi na těžko lepitelné plasty s nízkou povrchopásky mají jeden liner na vrchní straně a ve speciál- vou energií a rovněž na lakované povrchy karoních případech i na spodní straně. Liner může být sérií včetně laků odpuzujících nečistoty. Jedná se
papírový nebo foliovaný. Papírový má větší rozmě- o takzvané „primerless“ pásky, které nevyžadují přírovou stabilitu, ale je náchylnější k protržení oproti pravu povrchu pomocí primerů.
fóliovému, který je pružnější.
Páska je tvořena základním nosičem z husté pěny

Výroba na automatu s přímým sekem - Flatbed

Vysekávání tvarů dle nástroje, přímé sekání
kisscutting / diecutting s možností namotání na roli
nebo nasekaných na archy. Zpracování rolí i pásů.
Výhodou je větší pracovní plocha a nižší cena nástroje jako při rotačním vysekávání. Nevýhodou je
pomalejší výroba.

Nosič – je materiál na kterém je naneseno lepidlo z jedné nebo z obou stran, nosičem bývá při
oboustranně lepicích páskách pěna, polyester nebo
pod. materiál. Akrylové pásky nemají nosič, ale jsou
v celém objemu tvořena akrylovým lepidlem.

FingerLift – FL – v případě výseků z oboustranných
pásek, které vstupují do velkosériové výroby, se na
konci výseků nechává prodloužený liner, který lze
takto lépe zachytit a odtrhnout

Základní rozdělení nejčastěji používaných pásek

KissCutting – jednostranně nebo oboustranně lepivé
výseky, při kterých je podkladový papír nepřeseknutý.
DieCutting – jednostranně nebo oboustranně
lepivé výseky, které jsou vyseknuté spolu s nosičem. Dodávané jsou jako samostatné kusy.
Kombinace – obě zmíněné technologie mohou být
v některých případech kombinované.

Rotační automat
tvořené akrylovým lepidlem. Na tomto lepidle Při velkosériových odběrech se vyrábí rotační
jsou naneseny další vrstvy speciálních lepidel, kte- výsekový nástroj, kterým se vysekávají výseky s auré se mohou svými vlastnostmi mírně lišit, např. tomatickým navíjením na roli.
spodní lepidlo má výbornou adhezi na plasty,
vrchní lepidlo (pod linerem) zase výbornou adhezi na automobilové laky. Některé z pásek, které se
používají k lepení pryžových těsnění, mohou mít
na jedné straně teplem aktivovatelné lepidlo a na
druhé straně tlakem aktivovatelné akrylové lepidlo.
Většina aplikaci při lepení dílů v interiéru nebo v exteriéru automobilu vyžaduje zpracování pásek nebo
laminačních lepidel na přesnou šířku role nebo do
formy tvarových výseků.

Transferové pásky – jsou to pásky tvořeny pouze
lepidlem bez nosiče, tím je dosažena minimální tloušťka lepicí vrstvy. Lepené plochy musí být
hladké, protože tenká vrstva lepidla nedokáže
vyrovnat nerovnosti nebo plochy strukturovaných
povrchů. Transferové pásky se využívají většinou
při velkoplošném lepení a laminování různých pěn,
pryží, filců apod. Jelikož laminace a lepení tenkými
oboustrannými páskami v automobilech se týká
především interiérových částí, současným trendem
je snižování obsahu škodlivých látek obsažených
v lepidlech těchto pásek. Nové nízko zápachové Jak se vyrábějí jednotlivé typy výseků
pásky se označují výrazem „low VOC“ (low Volatile
Zpracování pásek probíhá na moderních výrobních
organic compound).
linkách ve společnosti G3 s.r.o., která disponuje rotačními automaty, výsekových automaty s přímým
sekem, laserovými řezacími centry, řezacími a převíjecími a laminačními linkami.

Laminování nelepivých materiálů – Nelepící materiály jako pěny, pryže, plsti apod. se pod tlakem
a působením teploty velkoplošně laminují laminačními lepidly. Takto se vyrobí polotovar, který je jednostranně nebo oboustranně lepivý.

Společnost G3 s.r.o. je významný dodavatel pásek
a tvarových výseků převážně pro automobilový
průmysl. Své zkušenosti a technické vybavení zdokonaluje již více jako 20 let.

Ing. Ondrej Račko
Obchodně technický poradce, G3 Slovakia s.r.o.
ondrej.racko@g3sk.sk
www.g3.cz, www.g3sk.sk
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v roce 2014 rozšířil své portfolio o automobilové řídící moduly a systémy pro
napájecí systémy spojením s britskou
společností Electronic Motion Systém
sídlící ve waleském Swansea. Tímto
krokem posílila společnost svou pozici
v oblasti elektronických automobilových systémů na evropském trhu.

KSR Industrial je lídrem v návrhu
a výrobě pedálových systémů

KSR Industrial, s.r.o je pobočkou kanadské
společnosti KSR International Co., která má
více jak 50letou
tradici arozšiřuje
zkušenosti v oblasVývojové
centrum
ti automobilového průmyslu. KSR Internatisvůj
onal program
Co. je lídrem v návrhu a výrobě pedálových
systémů pro
automobilový
průmysl.
Automobilová
společnost
v Opavě
Portfolio této společnosti tvoří všechny typy
byla
založena
v roce
2005
bývalýchplynopedálový
soustav,
jako
jsouvspojkové,
prostorách
společnosti
první
vé a brzdové
pedály proOstroj
osobnía automobily
a lehké
nákladnívautomobily.
díl
byl vyroben
červenci téhož roku.

Do portfolia
KSR
International
patří
Opavský
závod
nejen
že vyrábí Co.
spojvýroba
elektronických
kové,
brzdové
a plynovéautomobilových
pedály, ale má
senzorů
také
vlastní vývojový tým, který zastřeOpavský
KSR Industrial,
s.r.o. v roce
šuje
vývojzávod
spojkových
a brzdových
2014 rozšířil své portfolio o automobilové řípedálů
pro přední
výrobce
automobilů
dící moduly
a systémy
pro napájecí
systémy
v spojením
Evropě. Vývojové
centrum
v nejbližší
s britskou společností
Electronic
Motion
Systém
ve waleském
době
rozšíří
svůjsídlící
program
i o vývojSwansea.
plyTímto krokem
pozici
nových
pedálů,posílila
a tím společnost
vstoupí dosvou
oblastí
v oblasti elektronických automobilových syselektronických
senzorů.
témů na evropském
trhu. Díky této úzké
spolupráci
s
dalším
vývojovým centrem
Vývojové centrum rozšiřuje svůj program
v Automobilová
německém Hannoveru
a výrobním
společnost v Opavě byla zazávodem
elektronických
komponentů
ložena v roce 2005 v bývalých prostorách
v společnosti
anglickém Swansea
jsme přesvědčeni,
Ostroj a první
díl byl vyroben
červenci
téhožbude
roku.úspěšná.
Opavský závod nejen Sídlo společnosti KSR Industrial, s.r.o.
žev tato
expanze

že vyrábí spojkové, brzdové a plynové pedály,
ale má také vlastní vývojový tým, který zastřešuje vývoj
spojkových
Výrobní
závody
jsoua brzdových pedálů pro přední výrobce automobilů v Evropě.
po
celémcentrum
světěv nejbližší době rozšíří svůj
Vývojové
program
vývojseplynových
Opavskýi ozávod
rozrostl zpedálů,
původ-a tím
vstoupí
oblastí elektronických
ních
150 do
zaměstnanců
na dnešníchsenzorů.
Díky této úzké spolupráci s dalším vývojovým
480
s velkým
potenciálem
růstuadíky
centrem
v německém
Hannoveru
výrobním
komplexnosti
výroby, kterou
poskytuje.
závodem elektronických
komponentů
v anglickém
Swansea
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Mezi
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zákazníky
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úspěšná. jako jsou Ford,
tříexpanze
výrobci
automobilů,

Sídlo společnosti KSR Industrial, s.r.o.

Výrobní
závody
jsou
po celém
Audi,
Škoda,
Seat,
Land
Rover,světě
Opavský závod
se rozrostl z původních 150 zaHyundai
či Bentley.
městnanců
na dnešních
480 s velkým
potenVýrobní závody
společnosti
jsou po
ciálem růstu díky komplexnosti výroby, kterou Výrobní hala s moderními stroji
celém
světěMezi
– v Kanadě,
Mexiku,KSR
Číně,
poskytuje.
přední zákazníky
Opava
Výrobní hala s moderními stroji
Velké
Britániiautomobilů,
a České republice.
patří výrobci
jako jsou Ford, Audi,
Škoda, Seat, Land Rover, Hyundai či Bentley.

Výrobní závody společnosti jsou po celém
světě – v Kanadě, Mexiku, Číně, Velké Británii
a České republice.
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rychleji

Vstřikovací stroj JSW vyrobil
požadovanou dávku o 2 měsíce
rychleji!

TECH news

Jak zrychlit výrobu najdete
v Brně MSV 2018 pavilon G1
stánek 68
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CADMOULD® 3D-F: Profesionální
program pro optimalizaci dílů,
forem a technologického procesu

Cadmould® 3D-F je špičkový
softwarový produkt, vyvinutý
před více než 25 lety v Německu,
který je však snadno použitelný,
velmi rychlý a přesný. Společnost
Simcon
se
neustále
podílí
na národních a evropských
projektech v oblasti výzkumu
a vývoje, zvyšuje kvalitu simulace
a hledá nové aplikační oblasti
pro virtuální inženýrství. Naším
cílem je najít technická řešení,
která dodávají našim zákazníkům
spolehlivá řešení při vývoji
složitých plastových dílů.

Cadmould® 3D-F je CAE modulární sof t warová sestava,
k terá analyzuje proces vstřikování plastů. Cadmould®
3D-F připraví zcela automatick y a r ychle v ýpočtov ý model, založený na vlastní v ysoce přesné objemové metodě
3D-F, k terá byla v y vinuta speciálně pro simulaci technologie vstřikování a přináší přesné v ýsledk y simulací.
Uvedené řešení umožní velmi dobré rozlišení měnících se
materiálov ých veličin (teplot, smykov ých r ychlostí, atd.)
po tloušťce stěn (i těch nejslabších), což je nutným předpokladem pro přesný v ýpočet komplexních
proudov ých stavů v různých místech konstrukce. Výpočt y
u všech modulů Cadmould® 3D-F jsou teplotně závislé,
respek tující stlačitelnost tavenin a zohledňující struk turně-viskózní chování tavenin plastů. Výpočtová přesnost
sof t waru Cadmould® 3D-F je velmi v ysoká, přitom v ýpočt y probíhají r ychle, což je základním předpokladem pro
možnost provádění variantních v ýpočtů, tedy skutečnou
optimalizaci (DOE). Program Cadmould® 3D-F se v yznačuje moderním pracovním prostředím, k teré je velmi
přehledné a intuitivní a přispívá ke snadnému ovládání
tohoto programu.

PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE
PRO OPTIMALIZACI DÍLŮ, FOREM
A TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

jší

ci

o

DOBRÝCH
DŮVODŮ

ů,
ů.

PRO CADMOULD 3D-F®
SIMULACI VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

PLASTY GABRIEL s.r.o

A VARIMOS® AUTOMATICKOU OPTIMALIZACI
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Průmyslové roboty ABB
Řešení vyšší kvality a flexibility
v oblasti zpracování plastů

Robotizace výroby dokáže významně zvýšit produktivitu výroby, flexibilitu a zároveň
urychlit návratnost investic. Díky efektivnějšímu využití výrobních nástrojů, nižším
provozním nákladům, zlepšení stability výroby, snížení času cyklu a v neposlední řadě
zvýšení bezpečnosti práce se zapojením robotů do výroby, se uplatňuje i v rámci
dynamicky se rozvíjejícího plastikářského průmyslu. ABB dodává celou škálu robotů,
které se uplatňují ve všech fázích plastikářské výroby, ať už se jedná o obsluhu vstřikolisů,
nebo následné operace, jako jsou lakování, ožeh, inspekce hotových dílů, jejich montáž
nebo balení a paletizace. Navštivte nás na letošním strojírenském veletrhu v Brně
od 1.–5. 10. 2018 na stánku 095 v hale P. abb.cz/robotika

TECH
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Inovace, výkonnost a udržitelnost, to jsou klíčová
slova koncernu RadiciGroup Performance Plastics
Evropský trh s plastovými materiály má strategický význam pro koncern
Společnost RadiciGroup nabízí na českém
a evropském trhu širokou škálu výrobků,
které zaznamenávají stále větší rozmach a to
především díky více než 35leté historii v sektoru s plastovými materiály.

chopit příležitosti, kterou současná konsolidace
z pohledu globálních hráčů nabízí tomu, kdo je
schopen nabídnout sofistikované a komplexní
služby: a nemám tím na mysli pouze množství
nabízených produktů, výrobky na míru či precizní služby, ale především speciální poradenství v oblasti projektování.“

garantovány díky vysokému nasazení specializovaného personálu, obsluhujícího jednotlivá výrobní zařízení a globální struktury
„Sales, Marketing a R & D“.
„Trh s technopolymery, především tedy trh
s polyamidy,“ zdůraznil Cesare Clausi, Global
Sales Director společnosti RadiciGroup
Performance Plastics, „prochází obdobím
silných turbulencí spojených se strukturálními
nedostatky v dodavatelském řetězci. Poptávka
stabilně roste i v tak vyspělých podmínkách,
jaké panují na evropském trhu, a konkrétně východoevropský trh, obzvláště ten český, zůstává pro koncern RadiciGroup Performance Plastics klíčovým, jelikož se jedná o trh s výrazným
tendenčním růstem využití polyamidu, primárně významným především v oblasti automotive. V těchto podmínkách se snažíme nejen dodržet veškeré naše závazky, aniž bychom
způsobili našim partnerům jakékoliv nepříjemnosti, a také připravujeme navíc další rozšíření
výrobních kapacit. Tento projekt bude dokončen do konce léta tohoto roku a bude se soustředit na naše výrobní závody v Itálii.“

K tomuto poslednímu bodu se vyjádřil rovněž
Erico Spini, Marketing & Application Development Director společnosti RadiciGroup Performance Plastics: „Jsme „poskytovatelem řešení“ zavázali jsme se, že budeme
pomáhat našim klientům jako jejich partneři
při inovativních projektech, a to prostřednictvím nalezení nejvhodnějších materiálů s případným vyvinutím nových produktů, pokud by
to bylo nutné, a poskytování podpory při simulaci plnění forem a při strukturálních výpočtech.“

„Naším hlavním cílem,“ uzavírá Spini „je důKromě stálé řady produktů společnost raz na nové uplatnění na rodících se trzích
RadiciGroup Performance Plastics nabízí a v nových oblastech: hovořím o „e-mobiliinovativní výrobky pro inženýrské využití, ty“, kdy nabízíme materiály pro kryty baterií
vyvinuté v posledních deseti letech oddě- nebo pro nabíjecí zásuvky či zástrčky (technolením výzkumu a vývoje: počínaje výrobky polymery se značku Radiflam®), produkty pro
Radilon® HHR na bázi PA 66, přes výrobky chladicí okruhy baterií (Radilon® RG, D, DT či
®
Divize Performance Plastics se během po- Radistrong na bázi PA 6 či PA66, až po nej- Aestus a Raditeck®) a konektory vysokého nanovější
výrobky
Radilon® Aestus T na bázi pětí (Radiflam®). I pro termo/hydro sanitární
sledních let výborně prezentovala na rodících
®
PPA
a
Raditeck
P (PPS).
se trzích a rovněž pokračovala v konsolidaci
aplikace jsme vyvinuli širokou řadu výrobků
své pozice na evropském trhu, jenž má pro Tato řada produktů společnosti RadiciGroup pro náhradu kovů technopolymery Radilon
koncern strategický význam. „Díky zpětné Performance Plastics je celosvětově uznávána jako A (PA66), Radilon DT (PA612) a Radilon Aestus
integraci při výrobě polyamidů a existenci kompletní, inovativní a udržitelná: vysoká úroveň (PPA). Některé z těchto materiálů jsou již cer8 kompaundačních závodů na 3 kontinen- kvality a výkonnosti a rovněž vylepšené fyzikál- tifikované pro kontakt s vodou podle norem
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tech,“ pokračuje Magazin:
Clausi, „jsme
připraveni
se ně-mechanické
vlastnosti
technopolymerů
jsou
platných
zemích.“
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