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Aktuální vydání Světa plastů číslo 20, září 2019 MSV Brno
k prohlížení, nebo ke stažení ve formátu pdf zde.
You may also download The World of Plastic No. 20 - 2019 MSV
Brno in PDF HERE, eventually browse through it here.
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Firma MG PLASTICS, s. r. o.

Firma MG PLASTICS, s. r. o. se zabývá prodejem
Termoplastických elastomerů od jednoho z největších specialistů na výrobu TPS materiálů na bázi
SEBS, firmy KRAIBURG TPE a různých typů speciálních plastů od firmy RIA POLYMERS, která je
známá materiály pro náročné aplikace, jako high
‑performance materiály, polymerní blendy a masterbatche snižující smykové tření.

Firma KRAIBURG TPE (www.kraiburg‑tpe.com)
je celosvětově známý výrobce termoplastických
elastomerů. S výrobními závody v Německu, USA
a Malajsii nabízí společnost širokou škálu TPS materiálů pro aplikace v automobilovém, strojírenském,
zdravotním a spotřebitelském průmyslu. Zavedené
produktové řady THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX®
a For Tec E® jsou zpracovávány vstřikováním, nebo
vytlačováním a poskytují výrobcům řadu výhod při
zpracování a designu produktu. KRAIBURG TPE nabízí inovativní materiály a skutečnou globální orientaci na zákazníka, přizpůsobenou produktovým
řešením a spolehlivým servisem.

Velkým tématem posledních let bylo řešení
emisí v interiérech automobilů. Před několika lety
zahájila společnost KRAIBURG TPE projekt zaměřený na problematiku emisí a zápachů v automobilovém průmyslu.

ale také pochopení různých zkušebních metod
a výsledků zkoušek v kombinaci s použitými surovinami. Kromě toho společnost KRAIBURG TPE
nedávno vyrobila pro potřeby IMAT‑UVE „High
Precision Standard Material“ v různých stupních
Měření emisí a hodnocení zápachu materiálů je zápachu.
velmi složitou výzvou pro všechny strany zapojené do celého řetězce. Na jedné straně existuje celá KRAIBURG TPE zaujímá holistický přístup k emiřada různých zkušebních metod pro měření emisí, sím a zápachům. Toto začíná od analýzy surovin
na druhé straně je zápach hodnocen čistě subjek- po jednotnou, řízenou výrobu TPS po celém světě,
přes zpracování u zákazníka a schválení příslušným
tivní metodou, jako je VDA 270.
Jedním ze základních zjištění práce KRAIBURG TPE výrobcem automobilů.

je, že výsledky různých testů neumožňují korelaci Na základě podrobné analýzy zná nyní
mezi emisemi a zápachem.
KRAIBURG TPE podrobně úroveň emisí a zápachu
V úzké spolupráci s nezávislým zkušebním ústa- použitých surovin a optimální nastavení procesu
vem IMAT‑UVE byly zpracovány faktory ovlivňují- výroby materiálů TPS.
cí emise a zápach. Portfolio materiálů KRAIBURG
Na základě tohoto know‑how vyvinula společnost
TPE pro automobilové interiéry bylo testováno
pomocí standardizovaných testovacích podmínek. KRAIBURG TPE tržně orientované portfolio materiSouběžně byly testovány interiérové materiály álů pro automobilové interiérové aplikace. Kromě
z výrobních závodů KRAIBURG TPE v Německu, optimalizace stávajících sérií byly získané znalosti
USA
a Malajsii. Byly také porovnány testovací mís- použity k vývoji nové, na míru šité série TPS (série
V minulé roce jsme se snažili soustředit v prodeFG/SF) speciálně pro automobilové interiéry. Inji na novinky v nabídce firmy KRAIBURG TPE a to ta IMAT‑UVE v Německu a Číně.
hlavně v sektoru automobilového průmyslu, které Spolupráce přinesla nejen spolehlivé výsledky teriér moderního automobilu se kromě materiálů
řeší některé problémy našich zákazníků.
zkoušek pro interiérové materiály KRAIBURG TPE, TPS skládá z řady dalších materiálů.
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Proto bylo důležité, aby KRAIBURG TPE získal celkový
přehled o emisích a chování zápachu těchto různých
materiálů, což vedlo k vývoji mapy emisí a zápachu.

Získané znalosti konkrétně používáme u projektů
v automobilovém interiéru pro podporu a efektivní
poradenství zákazníkům a výrobcům automobilů.
Získaná široká databáze umožňuje velmi rychle identifikovat nerealistické výsledky testů, nebo zahájit nezbytná nápravná opatření.
Firma RIA POLYMERS (www.ria‑polymers.eu) vyvíjí, testuje a vyrábí nepřeberné množství materiálů,
u nichž vždy nabízí něco navíc a nevyhýbá se vytváření ideálního řešení s kreativitou a inovativním duchem. Firma se zaměřuje na technicky náročné výrobky a především na individuální potřeby zákazníků. RIA
POLYMERS je dnes jedním z předních kompaundérů
technických termoplastů a high‑performance plastů.
Nabízí velké množství kombinací polymerů, různých

Konstruování forem
v termínu 11.–13. 11. 2019
Školení je vhodné pro konstruktéry nástrojáren,
konstruktéry dílů, technology a vývojové pracovníky.
Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem,
z čeho se forma skládá, používaná terminologie.
Možnosti využití normalizovaných součástí, příklady
výrobců normalizovaných částí forem.
Konstrukce vstřikovacích forem, vtoková soustava.
Temperační soustava, možné způsoby temperace –
výhody a nevýhody.
Odvzdušnění vstřikovacích forem.
Možnost použití materiálů z hlediska lepších tepelných
a mechanických vlastností (přínos hliníkových,
beryliových bronzů a dalších materiálů
na odvod tepla).
Možnosti vtokové soustavy, typy vtoků.
Způsoby používané při výrobě forem (jiskření,
obrábění atd.),
Nejčastější vady nových forem.
Životnost forem ve vztahu ke konstrukci.
Odhad ceny formy.
Vztah konstrukce výlisku a konstrukce formy.
anismy pro zjednodušení pohybů forem.
Výpočty vyhazovacího systému.
Jak správně komunikovat s dodavatelem horkého
rozvodu a problémy HR.
Pevnostní návrh vstřikovací formy.
Optimalizace chlazení.
Dimenzování a balancování vtokových soustav.
Školení pro pracovníky kvality vstřikovaných
dílů v termínu 19.–21. 11. 2019
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality
Úvod a základní vlastnosti plastových materiálů.
Technologie vstřikování, vlivy na kvalitu dílu.
Smrštění.
Vady vstřikovaných dílů.
Možnosti zjištění příčiny neshodných výrobků (materiál,
technologie).
Způsoby měření a vhodnost měřících zařízení.
Interpretace výsledků – popisná (explorační) analýza
proměnných.
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typů skelných vláken a kuliček, modifikátorů, stabilizátorů a lubrikantů.

HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

Zavedené
produktové
řady
RIABLEND®,
®
®
®
RIALENE , RIAMAXX , RIALOX a RIAMOS‑MIX®
pokrývají široké spektrum potřeb našich zákazníků.

V současné době je v České republice naším nejčastěji
poptávaným materiálem RIALENE®, jedná se o polypropylen s různým obsahem speciálních skelných vláken a stabilizátorů, který je schopen bezproblémově
nahradit materiály PA6 a PA6.6 se skelnými vlákny.
Jeho výhody jsou nesporné - vynikající mechanické
vlastnosti, žádné sušení, výborná zpracovatelnost,
nižší hustota, nižší cena a v neposlední řadě jeho
dostupnost v porovnání s PA6. 6. Tyto atributy z něj
dělají ideální materiál pro nasazení v automobilovém
průmyslu v interiérech automobilů, autobusů a vlaků.
Materiál odpovídá i speciální certifikaci pro interiérové díly vozidel hromadné dopravy ECE‑R118 a splňuje
standardy nehořlavosti UL94 V0.
Výroba, opravy a údržba forem
v termínu 25.–26. 11. 2019
Školení je vhodné především pro pracovníky údržby
a oprav forem.
Základní konstrukční součásti vstřikovacích forem.
Odvzdušnění.
Doporučené materiály a tepelné zpracování pro
jednotlivé díly forem.
Možnosti vtokové soustavy,
Proces návrhu formy.
Způsoby používané při výrobě forem.
Dokončovací práce.
Proces vývoje a konstrukce vstřikovacích forem.
Nejčastější vady nových forem.
Základní principy údržby.
Rozdělení a stupně údržby.
Systém řízení a plánování údržby.
Realizace preventivní údržby forem.
Poruchy forem.
Parametry údržby forem.
Kurz základů nastavování vstřikovacích strojů
v termínu 2.–6. 12. 2019
Školení je vhodné pro budoucí seřizovače a seřizovače
se základními znalostmi, technology, projektové
pracovníky a managery, kteří chtějí získat přehled
o práci seřizovače
Tlaky ve stroji a v dutině, teploty na válcích vstřikovací
komory, nastavení plastikace, nastavení dotlaku.
Části formy, vývoj formy, plnění, chlazení, horký rozvod,
balancování vtoků.
Příprava materiálu (sušení, barvení).
Rozjetí, nastavení technologie výroby.
Rozjetí, nastavení technologie výroby, odstraňování vad.
Nastavení technologie výroby, variace technologických
parametrů, vliv materiálu na zpracovatelnost.
Čtení výsledků ze simulací, porovnání smrštění
vyrobených dílů, vliv parametrů na smrštění

Partner školení:

SPOLEČNÉ

ÚSILÍ.
Na plno a s vášní děláme to, co
dobře umíme, a proto vyvíjíme
high-tech řešení a přetavujeme
je do jedinečného spektra
průmyslových technologií. Jsme
pevně přesvědčeni, že technika
budoucnosti vyžaduje vysoce
kvalifikované a aktivní zaměstnance. Proto jsme již více než 50
let pro Vás v pohybu.

ZPRACOVÁNÍ PUR
FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ
VYSEKÁVÁNÍ
LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ
TERMOTVÁŘENÍ
KAŠÍROVÁNÍ
UMBUGOVÁNÍ
SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ
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Formujeme budoucnost
automatizace plastikářství
Stäubli – Experts in Man and Machine

www.staubli.com
Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com

PLASTINUM® – řešení mikrobuněčného
pěnového vstřikování od Linde
Spojuje přednosti chemického a fyzikálního procesu napěňování
absorbovaného granulátem závisí na použitém
plastu, tlaku, teplotě a době „impregnace“. Poté
je z Perfoamer jednotky vypuštěn tlak a plastový granulát se přesouvá do vyrovnávací nádrže.
Odtud je pak dodáván do vstřikovacího stroje.
CO₂ obvykle zůstává v granulátu po dobu více
než dvou hodin po „impregnaci“ a vypuštění
tlaku. Takto dlouhá doba absorpce umožňuje
dosáhnout vysoce stabilních a reprodukovatelných procesů a výsledků.
Výhody mikropěnového vstřikování
PLASTINUM v kostce
PLASTINUM® Perfoamer – bezproblémová integrace jednotky pro
použití technologie PLASTINUM® do stávajících vstřikovacích zařízení

Skupina Linde ve spolupráci s ústavem
Kunststoff‑Institut Lüdenscheid (KIMW) a firmou ProTec Polymer Processing GmbH vyvinula
nový postup napěňování pomocí oxidu uhličitého (CO2). Technologie pěnového vstřikování
PLASTINUM® spojuje výhody jednoduchého
chemického napěňování s efektivitou fyzikálního procesu.
Napěňování představuje efektivní způsob, jak
dále snížit hmotnost výrobků. Tento trend se
promítá do různých odvětví, jako např. do auto
mobilového průmyslu, výroby zábavní elektro
niky, lékařských přístrojů či konzumního zboží.
Uvedená technologie oproti běžnému vstřikování přináší výraznou cenovou úsporu, protože
k výrobě stejného dílu stačí menší množství granulátu. Umožňuje optimalizovat proces vstřikování, čím dochází ke zkrácení výrobního cyklu
až o 50 procent a výsledkem je vysoká kvalita
stejnoměrných a rozměrově stálých výlisků.

î Snadná instalace a provoz – lze dodatečně in-

î Speciální

inteligentní plynový rozvod, který
automaticky přepne mezi prázdným a plným
svazkem tlakových lahví a komunikuje se systémem PLASTINUM Perfoamer tak, aby byla
zajištěna nepřetržitá dodávka materiálu,
î Mobilní provedení – možné přemístění mezi stroji,
î Rychlé nasazení do výroby – stačí malé nebo
dokonce žádné úpravy vstřikovacího stroje,
î Flexibilita – lze používat i s termoplasty citlivými na smykové namáhání (polyoxymethylen –
POM apod.),
î Nižší náklady – výrazně nižší investiční náklady v porovnání s alternativními fyzikálními
technologiemi.
Komplexní servis a podpora

Společnost Linde Gas nabízí komplexní služby,
tegrovat prakticky na všechny stroje (vstřikoli- které Vám umožní investovat do nejvhodnějšísy) od různých výrobců,
ho technologického řešení s cílem optimalizace
î Výrazné snížení hmotnosti (až o 60 %) ve srov- výrobního procesu.
nání s alternativními fyzikálními metodami na- î Provedeme screening a vyhodnotíme míru abpěňování,
sorpce CO₂ ve Vašem polymeru a s tím souviseî Maximální návratnost investice – stejný stroj jící předpokládané výsledky procesu napěnění.
lze použít pro vstřikování pevných i napěně- î Provedeme zkoušku zpracovatelnosti napěných materiálů,
nění na Vašem typu polymeru pomocí naší
î Vyšší produktivita – řešení umožňuje záso- standardní formy – vše ve spolupráci s naším
bovat více vstřikovacích strojů najednou (dle partnerem KIMW.
î Provádíme zkoušky polymerů a forem v tevýrobní kapacity).
rénu s cílem vyhodnotit výsledky napěnění
Vše v jednom
a kvalitu výsledného produktu.
Řešení pro mikrobuněčné pěnové vstřikování î Provedeme analýzu snížení hmotnosti a geoPLASTINUM se skládá z mnoha součástí a do- metrie výrobku a doporučíme způsob, jak forplňkových systémů, které jej umožňují výrob mu technicky optimalizovat.
cům plastů rychle a snadno integrovat před î Řešení PLASTINUM implementujeme a uvevlastní vstřikovací stroj. Jde o následující kom- deme do provozu.
î Nabízíme automatická řešení dodávek plynu.
ponenty a součásti:
î Nabízíme školení obsluhy a dokumentaci.
î Systém PLASTINUM Perfoamer tvoří:
î Poskytujeme poprodejní podporu včetně po• Kondicionér, který zajišťuje potřebnou
radenství v optimalizaci procesů ve spolupráci
		 teplotu a zbytkovou vlhkost granulátu,
s KIMW, preventivní údržbu, školení i monito• Impregnační jednotka s vyrovnávací nádrží
ring, měření a seřizování všech zařízení.
		 na granulát,

Po vysušení a teplotní úpravě v zařízení zvaném
PLASTINUM® Perfoamer je plastový granulát
Více informací
dále „v tlakové impregnační jednotce“ plněný î Dopravník/přepravní jednotka,
nadouvadlem, kterým je oxid uhličitý (CO₂). î Plynové rozvody podle potřebného objemu Další informace o systému mikrobuněčného pěnového vstřikování PLASTINUM naleznete na webu
Plyn pod tlakem postupně proniká do granulá- (od svazků tlakových lahví až po zásobníky),
tu. Tento krok procesu se odehrává ještě před î Cenově výhodné kompresorové jednotky řady www.linde‑gas.com/plastinum nebo kontaktujte
vlastním vstřikovacím strojem, což umožňuje PRESUS® C, ideální pro velké vstřikovací pro- Ing. Radima Dostála na radim.dostal@linde.com.
www.linde-gas.cz
vozy
kapalným CO₂ ze zásobníku,
maximální flexibilitu
při instalaci.
Magazin:
SvetMnožství
Plastu plynu
Sprache:
CZzásobované
Format: 193x40+3mm
Thema: Image
Lager AS: 06.03.2019
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Tzv. krabicový efekt vstřikovaných dílů z termoplastů je způsoben různým smrštěním vně a uvnitř krabice/rohu.

Měření
NÁZEV:
KRABIČKA 1 - TEPLOTY FORMY
MATERIÁL: PP BOREALIS HF 700
TVÁRNICE
CHLADÍCÍ
OKRUH
TEPLOTA TERM
P2
MÍSTO

TVÁRNÍK

2+5

6+3

DNO
P1+O1

7+8+4

40°

40°

40°

40°

TEPLOTA TERM

40,2°

P6

40,8°

P3

40,9°

P5

CHLADÍCÍ
OKRUH

11+10

40°

40°

P11
MÍSTO

40,3°

DNO STŘED

12+9

38,7°

P9

34,3°

P12

34,3°

P10

39,8°

38,6°

NÁZEV:
KRABIČKA 1
MATERIÁL: ABS - STAREX HF 0660
TVÁRNICE
CHLADÍCÍ
OKRUH
TEPLOTA TERM
P2
MÍSTO

TVÁRNÍK

2+5

6+3

DNO
P1+O1

7+8+4

70°

70°

72°

70°

66,1°

P3

66,8°

DNO STŘED
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TEPLOTA TERM

66,2°

P6
P5

CHLADÍCÍ
OKRUH

12+9

11+10

70°

70°

P11
MÍSTO

65,7°

P9

62,3°

P12

61,9°

P10

66,5°
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Krabicový efekt
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NÁZEV:
KRABIČKA 1
MATERIÁL: PA - GRIVORY GVX5-H1 NATUR
TVÁRNICE
CHLADÍCÍ
OKRUH

2+5

TEPLOTA TERM

90°

P2
MÍSTO

TVÁRNÍK
6+3

DNO
P1+O1

7+8+4

90°

90°

90°

TEPLOTA TERM

81,0°

P6

85,1°

P3

85,7°

P5

CHLADÍCÍ
OKRUH

11+10

90°

90°

P11
MÍSTO

80,7°

DNO STŘED

12+9

83,2°

P9

83,9°

P12

83,4°

P10

85,8°

84,2°

NÁZEV:
KRABIČKA 2 - TEPLOTY FORMY
MATERIÁL: PP BOREALIS HF-700
TVÁRNICE

MÍSTO

TVÁRNÍK

CHLADÍCÍ
OKRUH

2+5

6+3

DNO
P1+O1

7+8+4

TEPLOTA TERM

60°

60°

60°

60°

P2

56°

P6

55,7°

P3

57,6°

P5

CHLADÍCÍ
OKRUH
TEPLOTA TERM

11+10

31°

27°

P11
MÍSTO

55,4°

DNO STŘED

12+9

27,5°

P9

28,3°

P12

27,9°

P10

57,9°

27,3°

NÁZEV:
KRABIČKA 2
MATERIÁL: ABS - STAREX HF 0660
TVÁRNICE
CHLADÍCÍ
OKRUH
TEPLOTA TERM
P2
MÍSTO

TVÁRNÍK

2+5

6+3

DNO
P1+O1

7+8+4

60°

60°

63°

60°

TEPLOTA TERM

55,8°

P6

56,6°

P3

56,3°

P5

CHLADÍCÍ
OKRUH

11+10

31°

27°

P11
MÍSTO

55,3°

DNO STŘED

12+9

27,7°

P9

28,2°

P12

28°

P10

57,2°

27,3°

NÁZEV:
KRABIČKA 2
MATERIÁL: PA - GRIVORY GVX5-H1 NATUR
TVÁRNICE
CHLADÍCÍ
OKRUH
TEPLOTA TERM
P2
MÍSTO

TVÁRNÍK

2+5

6+3

DNO
P1+O1

90°

90°

90°

81,6°

P3

85,9°

DNO STŘED

90°

TEPLOTA TERM

80,7°

P6
P5

7+8+4

CHLADÍCÍ
OKRUH

11+10

41°

40°

P11
MÍSTO

81,2°

37,8°

P9

32°

P12

31,4°

P10

83,6°

Cílem této práce bylo dokladovat na modelovém případu, modelové krabice, že deformace jsou
způsobeny rozdílným smrštěním a rozdílné smrštění je dáno nerovnoměrným odvodem tepla
z výlisku. V praxi jsou samozřejmě jednotlivé případy složitější, neboť konstrukce dílů není tak jednoduchá a proto je nutné konstruovat chladicí okruhy tak, aby pokud možno dodržoval princip stejnoměrného chlazení/temperace se zajištěním stejnoměrného odvodu tepla.
Jsou však případy, kdy to konstrukce výlisku nedovoluje a v takových případech je potom nutné použít chladicí přípravky, kdy po vyjmutí výlisku z formy se vloží do přípravku, kde chladne na
požadovaný rozměr.
Výzkumným partnerem společnosti IPG, s. r. o. v oblasti zpracování, simulace a testování termoplastů
a pokročilých kompozitních materiálů je Ústav výrobního inženýrství Fakulty technologické UTB ve Zlíně.
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Ing. Petr Gross, s. r. o.

Milotice nad Bečvou 96
753 67 Milotice nad Bečvou
e‑mail: gross.petr@ipg.cz
tel.: +420 736 750 410
www.ipg.cz
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Automatizace výroby rámu automobilu
je cestou k úspěchu společnosti
MAGNA Presstec
Od roku 1979 si razí Mercedes třídy G cestu le- podlahovou plochu lze využít pro výrobu. Kromě linkový měřicí systém a kontrolor, se předávají
sem i polem, bahnem, štěrkem i sněhem.
toho je výrobní hala velmi dlouhá a úzká,“ zdůraz- hotové žebřinové rámy k povrchové úpravě.
Z tohoto důvodu se klade velký důraz na pev- ňuje Dominik Pfeiffer, projektový manažer sponý žebřinový rám. Jejich výrobcem je společnost lečnosti KUKA. Pro stísněné prostorové poměry
MAGNA Presstec v rakouském Lebringu nachá- bylo proto nutné najít individuální řešení. Nazejícím se v blízkosti města Graz. Od roku 2017 je příklad takové, že se musela na levé straně haly
zde na lince navržené a vybavené průmyslovými vytvořit zásobovací ulička pro kotouče s drátem
roboty KUKA plně automatizovaná výroba no- nebo výbavu robotů. K odkládání jednotlivých
vého faceliftovaného modelu. Specialisté obou dílů v průběhu výrobního procesu slouží regály.
podniků při její úpravě řešili řadu výzev, napří- K tomu se přidávají ještě problémy s rozměry
klad zvláštní geometrické uspořádání výrobní a váhou jednotlivých dílů: při délce 4,30 metru
haly, nebo velikost a váhu jednotlivých dílů.
a šířce 1,20 metru, váží žebřinový rám přes 230
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pro obsluhu a zobrazování. „S využitím tohoto říFoto 2 - Předávání na inline měřicí stanici k výstupní kontrole
dicího systému jsou naši zákazníci schopni vyrábět podle standardů průmyslu 4. 0. My zajišťujeMaier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
me s naší řídicí technikou nezbytné propojení do
Tel.:
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028
|
Fax:
+420
380
601
029
Zařízení zhotovené na míru pro výrobu
sítí, autokonfiguraci a autodiagnózu,“ vysvětluje
e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz
automobilového skeletu (body‑in‑white)
Dominik Pfeiffer.
Žebřinový rám se skládá ze dvou hlavních dílů
a dalších částí. Výrobní linky pro přední a zadní část jsou stejného systémového uspořádání, Tisíce žebřinových rámů za rok
avšak zrcadlově souměrné. Důležitými částmi se- Od května 2017 je zařízení v provozu. „Svařovací
stavy jsou dvě zařízení zvaná „Squeezing station“, procesy jsou stabilní a my dosahujeme s miniFoto 1 - Podélné a příčné nosníky se spojí a svaří, aby tak vytvořily přední,
která se na základě „Lessons learned“ z předcho- málním personálním osazením optimální kvalipříp. zadní část
zích projektů a porad, konaných po celém svě- ty a rovněž i vysokého objemu výroby,“ shrnutě, ukázala jako nezbytná. Obě části se spojují je Dominik Pfeiffer. Je zde nasazeno 45 robotů,
Zkušený partner pro automatizaci
chytře promyšleným svařovacím postupem tak,
převážně typů KR 30 L16 pro svařování a KR240
„Pro nás to byl první případ spolupráce se spo- aby vzniklo minimum deformací a napětí. V na- pro manipulaci. Na koncové inline měřicí stanici
vazující,
geometrii
určující,
tzv.
„Geostanici“,
se
lečností KUKA,“ říká Armin Kleemaier, projektový
kontroluje díly robot s kamerou a liniovým lasemanažer podniku MAGNA Presstec. Podnětem spojí podélné nosníky s příčnými a s pouzdry pro rem a zabezpečuje 100% kontrolu všech rámů,
péra.
Od
tohoto
okamžiku
se
hovoří
o
přední,
byla reference o systému realizovaném před
pokud jde o jejich rozměry, jako jsou díry, svorněkolika lety firmou KUKA, který řešil podobné příp. zadní části sestavy. Zvláštností je, že boníky, hrany a plochy. Tím je zajištěna konstantní
dování
a
finální
svařování
se
neprovádí
v
samoúkoly. Startovacím bodem společného projektu
kvalita všech dílů.
byl workshop. „Velice pozitivně na nás působila statných stanicích, ale vždy v příslušných sekcích
možnost vizualizovat cíle a nároky obou stran výrobní linky. Po přivaření menších dílů se na Společnost MAGNA Presstec dosahuje ve
a poté jít spolu do jejich naplnění,“ vysvětluje konci linky podrobí celá sestava kontrole kvali- dvousměnném provozu objemu výroby 20 000
Armin Kleemaier. Počáteční, v hrubých rysech ty, kterou provádí určený pracovník. Teprve poté žebřinových rámů za rok. S jejím průběhem a výnačrtnutý koncept, určující, jak by mělo zařízení umístí robot díl do regálu, odkud bude dodán sledky je Armin Kleemaier spokojen. „Spolupráce
vypadat, se v průběhu prací na projektu postup- k dalšímu zpracování.
se společností KUKA probíhala od počátku dobře
ně zpřesňoval a konkretizoval.
V následující fázi se na přední a zadní konec při- a během času se dále zdokonalovala. Pokud se
Opravdovou výzvou byla plocha výrobní haly. pevní další díly, čímž vznikne šasi, resp. žebřinový vyskytly nějaké rušivé faktory, vždy jsme je mohli
„Celková rozloha pro výrobu a logistiku činí při- rám. Poté se provede finální navaření připevně- úspěšně vyřešit. Tímto způsobem jsme přivedli náš
bližně 2000 čtverečních metrů, avšak ne veškerou ných dílů. Po výstupní kontrole, kterou provádí projekt k úspěchu,“ říká na závěr.

Budoucnost je v úsporách
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Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22. - 23.4.)
a plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2020 (5. - 9.10.)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2020 (20. - 21.5.)
s distribucí také na veletrhu Chemplast-MSV Nitra (26. - 29.5.)
Kolín, říjen 2019
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 20, speciál MSV Brno 2019

č.1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra
vyjde 18. května (uzávěrka 17.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských

veletrzích a konferencích, rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních
materiálů

č.2/2020 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 21. 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 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 (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
mach@machagency.cz
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.
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Ceník inzerce 2020
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/1 celá strana
190 x 270

1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

barevné provedení

39 000,-

24 000,-

17 000,-

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,-

20 000,-

14 000,-

*)

*)

minimální možný rozměr

1/4 strany
92 x 132

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

součást vydavatelského servisu časopisu Svět plastů
distribuce on-line v pdf formátu

n
n

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

Proklik na firemní web je automatickou součástí vaší prezentace

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

3 500,-

5 000,-

5 500,-

2 200,-

4 400,-

Svět plastů – web banner – www.svetplastu.eu
1
2
4

TECH news

1/ Full Banner
7000,-/měsíc

468x60 px

3/ Square button
5000,-/měsíc

125x125 px

2/ Square
6000,-/měsíc

250x250 px

4/ Skyscraper
7000,-/měsíc

120x600 px

3
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TECH

news
TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Termíny vycházení TECHnews 2020:

13.1. – 3.2. – 24.2. – 16.3. – 6.4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27.4. – 18.5. speciál
Konf. FORMY-PLASTY Brno – 8.6. – 29.6. – 7.9. – 28.9. speciál veletrh
PLASTEX-MSV Brno – 19.10. – 9.11.– 30.11.- 14.12.
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
dohodě.
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