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Roky 2018 a 2019 jsou pro nás v mnoha ohledech klíčové - letos slaví
Maier Holding 80 let spolupráce se společností ExxonMobil. Příští rok
pak slavíme 100 let od založení společnosti panem Josefem Maierem.

od roku 1958
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Aktuální vydání Světa plastů číslo 18,
Plastex-MSV 2018 k prohlížení, nebo
ke stažení ve formátu PDF ZDE.

K této příležitosti jsme si připravili první z dárků pro naše zákazníky, a to vyhledávač produktů
Mobil. Pokud si nejste jisti tím, jaký přesně olej potřebujete, v intuitivním prostředí naleznete
hledaný olej nebo hledané mazivo. Zároveň si můžete vyžádat technický list, který dostanete
e-mailem do 10 minut. Slavností spuštění proběhlo v rámci šedesátého ročníku Mezinárodního
strojírenského veletrhu, v úterý 2. 10. 2018.

You may also download The World
of Plastic No. 18 - 2018 in PDF HERE,
eventually browse through it here.

Společnost ENGEL jmenovala regionální
obchodní ředitele

S dalším celosvětovým rozvojem obchodních
struktur se společnost ENGEL ještě více přibližuje ke svým zákazníkům. 30 poboček a více než
60 zastoupení po celém světě bylo rozčleněno
do sedmi regionů, přičemž pro každý z nich byl
jmenován regionální obchodní ředitel. S okamžitou platností ponesou plnou odpovědnost za
obchodní aktivity v příslušném regionu. Společnost ENGEL tímto krokem zkracuje rozhodovací
procesy a zintenzivňuje dlouhodobé posilování
know-how odborníků v daných regionech.
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Předpokladem pro rozvoj vstřikovacích řešení
na míru je krátká cesta k zákazníkům a dokonalý
přehled o místním trhu a jeho konkrétních požadavcích. Společnost ENGEL poskytuje systémová řešení a velmi úzce spolupracuje se svými
zákazníky. Neustále rostoucí úroveň integrace
procesů, rozvoj digitalizace a zapojování do sítě
si žádají čím dál více individuálních konzultací.
Z toho důvodu společnost ENGEL již před mnoha lety začala přesouvat dobře zavedenou a velmi úspěšnou evropskou obchodní strukturu i do
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Zleva: Walter Jungwirth (METAI), Wolfgang Degwerth (Amerika), Christoph
Steger (střední Evropa), Gero Willmeroth (východní Asie, Austrálie, Oceánie),
Graeme Herlihy (západní Evropa), Petr Stibor (východní Evropa) a Romain
Reyre (jihovýchodní Asie)
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Rozdělení do sedmi obchodních regionů zajistí výraznější
místní působnost a kratší rozhodovací procesy

NABÍZÍME VÁM NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
PRO ANALÝZU POLYMERŮ

People. Thin

Společnost ENGEL jmenovala regionální…
dalších regionů. V továrnách za mořem vznikla
interní automatizační centra, místní technologické kapacity se dočkaly rozšíření, v Americe
a Asii vznikly nové obchodní jednotky a v pobočkách po celém světě se rozšířily řady odborníků
z oboru. „Jmenování regionálních obchodních
ředitelů představuje náš další velký krok,“ zdůrazňuje Christoph Steger, obchodní ředitel skupiny
ENGEL Group. „Přesouváme zodpovědnost za obchod přímo do regionů, a tím výrazně zkracujeme
rozhodovací proces.“
Další obohacování know-how místních
odborníků
Nově jmenovaní regionální obchodní ředitelé působí jako kontaktní osoby pro všechny pobočky
a zastoupení. Mají pravomoc nezávisle rozhodovat
o všech obchodních otázkách na místní úrovni. Tím
se zabrání případnému zdržení způsobenému rozdílnými časovými pásmy. Obchodní procesy dále
zjednodušuje též geografická a kulturní blízkost.

Regionální obchodní ředitelé mají též na starosti rozvoj globální strategie obchodních jednotek a podporu know-how místních odborníků.
Kromě odborníků na automatizaci a průmysl
podporujeme také rozvoj expertů na oblast Průmyslu 4.0 a procesní technologie. Kombinují se
zdroje z daných regionů s neustálou výměnou
zkušeností v rámci celé skupiny, což urychluje
decentralizaci know-how. „S novou strukturou
a silnějšími týmy jsme schopni budoucí požadavky předvídat ještě dříve,“ říká Steger. „Díky tomu
bude dále posilovat konkurenceschopnost naše,
ale především našich zákazníků.“
Desítky let společných zkušeností
Všichni nově jmenovaní regionální obchodní ředitelé působili na předních pozicích ve skupině
ENGEL Group již mnoho let a ve svých regionech
získali bohaté zkušenosti. Noví regionální obchodní ředitelé podléhají Christophu Stegerovi,
který se kromě své pozice obchodního ředitele

Think Value ..

ujímá managementu pro region střední Evropy.
Dalšími regiony a jejich obchodními řediteli jsou:
Přeneseme Vaše požadavky do vhodného m
n Západní Evropa: Graeme Herlihy,
dříve výkonný ředitel ENGEL U.K. Ltd.
n Východní Evropa: Petr Stibor,
výkonný ředitel ENGEL CZ s.r.o.
n Amerika: Wolfgang Degwerth,
Aditiv
PA 6, PA 6.6, PA 6.10, PA blendy,
dříve vedoucí
maste
PPA,prodeje
PK, PAEKa servisu
u ENGEL Machinery Inc. v Severní Americe
n METAI (Střední východ, Turecko, Afrika,
Indie): Walter Jungwirth, dříve výkonný ředitel
ENGEL de Mexico SA de CV
PC, PC
POM, PPS, LFRT, PBT, PBT-HI, PET,
n Východní Asie, Austrálie, Oceánie:
PCT, LCP, TPC-ET, PE-UHMW
Gero Willmeroth, výkonný ředitel pro obchod
a servis u ENGEL
Machinery
Co., Ltd.logistické kon
Včetně
na míru(Shanghai)
přizpůsobené
n Jihovýchodní Asie: Romain Reyre,
jako generální ředitel pro jihovýchodní Asii
měl tento region na starosti již od roku 2016

Zaměření na plasto-kovové kompozity a alternativy
k PA 6.6 pro odlehčené konstrukce

K.D. F
Memb
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www.k

Sloučeniny polyamidu 6.6 jsou na trhu dostupné pouze v omezeném rozsahu. Důvodem je dlouhodobý
nedostatek surovin a ceny proto neustále stoupají. Proto si společnost AKRO-PLASTIC vytkla za
cíl modifikovat PA 6 tak, aby se stal atraktivní alternativou a dosahoval srovnatelných vlastností
podobných PA 6. 6.
V souvislosti s PA 6.6 nyní firma AKRO-PLASTIC
přichází s novinkou, kterou je AKROMID® B+.
Tato sloučenina, zpevněná 50% podílem skleněných vláken, dosahuje stejné pevnosti při 80°C
jako formovaný PA 6.6 GF50 (napětí při přetržení
115 MPa). Tuhost formovaného materiálu téměř
dosahuje úrovně PA 6. 6. „Náš nový modifikovaný polymer třídy PA 6 se cenově pohybuje
mezi PA 6.6 a PA 6, díky čemuž nabízí významný
ekonomický potenciál,“ říká Thilo Stier, vedoucí
inovací a prodeje ve společnosti AKRO-PLASTIC.
Portfolio zpevněných sloučenin AKROMID B+
s obsahem 30 – 50 % skleněných vláken je již
k dispozici pro vzorkovou výrobu, třída s 60 %
skleněných vláken bude následovat vzápětí.
„Na našem veletržním stánku jsme návštěvníkům
představili první komponenty vyrobené z nového
kompozitu a jejich materiálové vlastnosti, jako je
například stárnutí a formovatelnost,“ dodává Stier.
®

ocelí, dosahuje smykové pevnosti překračující
50 MPa. „Po velmi intenzivní práci na vývoji těchto sloučenin se nyní můžeme pochlubit vynikající
adhezí k hliníku. Ta dosahuje více než 30 MPA
s přesahem 12,5 x 25 mm. U některých variant
hliníku končí zkoušky zatížením ve smyku roztržením hliníku, avšak nikoli adhezivního povrchu
(viz obr. 1)“, vysvětluje Cyprian Golebiewski,
vedoucí aplikačních technologií společnosti
AKRO-PLASTIC.

Obr. 1: Vzorek po zkoušce smykové pevnosti dle DIN EN 1465;
AKROMID® B3 GF 30 PST (6647) s hliníkem 6016; fraktura v hliníku,
kompresní smyková zkouška dle ISO 19095-3

V oblasti materiálového vývoje, týkajícího se
plasto-kovových kompozitů již nějakou dobu
probíhá úspěšné partnerství se společností Plasmatreat. Výsledkem tohoto spojení je AKROMID®
PST, který, například v kombinaci s nerezovou

Jako alternativu k hydrolyticky stabilizovanému polyamidu nyní AKRO-PLASTIC představuje
sloučeninu AKROMID® A3 GF 30 4 L black (4678),
což je nový materiál s mimořádnými mechanickými vlastnostmi a odolností vůči hydrolýze.
Směs PA 6.6 a PP poskytuje špičkové hydrolytické vlastnosti. Poměr PA 6.6 je zde značně snížen
a materiál je optimalizován také z hlediska hustoty, díky čemuž poskytuje dodatečnou hmotnostní výhodu.
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NETZSCH Česká republika s.r.o.
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/

PA 6, PA 6.6, PA 6.10, PA blendy,
PPA, PK, PAEK
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POM, PPS, LFRT, PBT, PBT-HI, PET,
PCT, LCP, TPC-ET, PE-UHMW

PC, PC/
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Včetně na míru přizpůsobené logistické konc

Zaměření na plasto-kovové kompozity...
BIO-FED, dceřiná společnost AKRO-PLASTIC
GmbH, vyrábí a uvádí na trh biologicky odbouratelné plasty a plasty na biologické bázi pod
značkou M∙VERA®. V souladu s legislativními požadavky Francie, Itálie a některých dalších zemí
vyrábí BIO-FED sloučeniny s odpovídajícím vysokým podílem obnovitelných surovin (obsah
biologického uhlíku vyšší než 40 %) s variabilními scénáři „konce života“, jako je vhodnost
pro průmyslové kompostování (OK compost
INDUSTRIAL), vhodnost pro domácí kompostování (OK compost HOME) a biologická rozložitelnost v půdě (OK biodegradable SOIL).

AF-COLOR, která také sídlí v Niederzissenu,
je další dceřinou společností AKRO-PLASTIC, která se specializuje zejména na barv y a aditivní základní směsi. Na veletrhu
představí nové prostředky pro chemické
vstřikování pro použití v tenkostěnných
obalov ých aplikacích, které se v yrábějí ve vícevrstevných v ýrobních procesech,
případně nacházejí v yužití v technických
a konstrukčních aplikacích. AF-COLOR také
představí své nové portfolio aditiv pro PET
obalové aplikace.

K.D. Fe
Member

office.ce
www.kd

Obr. 2: Potrubí na chladicí vodu ze směsi PA6.6/PP,
AKROMID® A3 GF 30 4 L black (4678)

Pozvánka na semináře – statika termoplastových konstrukcí
Ing. Roman GRATZA, Ph.D.

Pozvánka na semináře –
statika termoplastových konstrukcí

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:
n

n

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

lastových(11.-12.
konstrukcí
2. 2019, Brno)
n

Každý
obdrží týkající
odbornou
příručku
pro navrhování
Dovoluji
si Vásúčastník
pozvat na semináře
se statiky
termoplastových
Ing. Roman GRATZA, Ph.D.
a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů. Na
konstrukcí:
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• Více
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svarových
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www.rgkonstrukce.cz
(21.-22. 1. 2019, Brno)
http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php
info@rgkonstrukce.cz
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– základní
úroveň
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Thema:
Image
Lager
AS:
25.09.2018
případě
jakýchkoliv
dotazů
mě
neváhejte kontaktovat.
(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.
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ENGINE-PROOF POLYAMIDES
THAT REALLY TAKE THE HEAT
Radilon HHR, Radilon XTreme
and Radilon Aestus T.

RADILON® enhanced heat-resistant specialities, from the more traditional HHR
nylon 6.6 engineering polymers, featuring excellent high heat-ageing resistance at
air temperatures of up to 210°C, to the new RADILON® XTreme line developed for
hot-air applications at continuous service temperatures of up to 230°C.
And, last but not least, the new Radilon® Aestus T polyphthalamide (PPA) family
and other speciality PAs, the latest results of our company’s ongoing
multi-generation product plan for the development of high performance materials.

TECH news
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Varroc lighting systems se soustředí na integraci
elektroniky. Zakládá společný podnik v Rumunsku
Společnost Varroc Lighting Systems, přední světový výrobce a dodavatel vnějšího
osvětlení pro automobilový průmysl, který působí i v České republice, podepsala
dohodu o vytvoření společného podniku se společností ELBA, rumunským
specialistou na elektroniku a osvětlení pro automobilový průmysl.
Společný podnik se zaměří na výrobu elektroniky
a při rostoucím významu elektronických komponentů v automobilovém osvětlení významně
podpoří další růst společnosti Varroc Lighting
Systems v Evropě. Společný podnik bude sídlit ve
městě Timisoara v Rumunsku. Podmínky dohody
společnost neoznámila.

„Varroc již nyní vyvíjí vlastní elektronický hardware a software. Vertikální integrace výroby bude
dále podporovat náš ziskový růst,“ řekl k dohodě
prezident a výkonný ředitel společnosti Varroc
Lighting Systems Stephane Vedie. „Společnost

ELBA je na evropském trhu uznávaným specialistou na osvětlení a my se těšíme na úspěšnou
Partnerství se společností ELBA není v posledspolupráci.“
ních měsících první iniciativou společnosti Varroc
„Globální trh s osvětlením čelí velkým změnám, Lighting, zaměřenou na elektroniku. V červenci
kdy integrace elektroniky je klíčem k řešení aktu- společnost získala firmu Sa-ba Automotive, tuálních a budoucích potřeb koncového zákazníka,“ reckého výrobce malých osvětlovacích a elektronických výrobků. Celosvětově rozšířila působnost
řekl Bogdan Cocian, výkonný ředitel společnosti
v Turecku, Vietnamu, Maroku, Brazílii a Japonsku.
ELBA. „Těšíme se na zahájení tohoto nového spo- V České republice otevřela v září letošního roku
lečného podniku v partnerství se společností Va- novou výrobní halu v Rychvaldu a v Novém Jičíně
rroc, abychom vertikálně integrovali a optimali- otevřela v loňském roce globální Vývojové centzovali naše dodávky elektronických komponentů.“ rum elektroniky.

Panasonic: Staňte se testerem laserového
měřicího senzoru s IO-Link

Staňte se testerem
Všechny evropské firmy nebo odborníci pracující v oblasti průmyslové výroby mohou požádat, aby se stali testery. Vítáni jsou také odborníci s náležitým technickým
zázemím nebo firmy s okamžitým konkrétním využitím.
Na konci zkušební fáze vyplní testeři dotazník, který
dokumentuje a shrnuje jejich výsledky a zkušenosti se
snímačem. Takto získaná zpětná vazba bude shrnuta
a výsledné nápady, požadavky a zkušenosti budou začleněny do budoucího vývoje produktů.

n
n
n
n

Požádejte zdarma o nový snímač měření HG-C s IO-Link
Zjistěte jeho reálnou odolnost a zkontrolujte provozní spolehlivost
Otestujte senzor v reálném průmyslovém prostředí
Staňte se členem komunity testerů

K čemu se snímač používá?
Zde jsou některé příklady použití:

Tloušťka a polohová regulace
spojitého materiálu, jako je
papír, pryž nebo kovové fólie

Detekce orientace nezávislá na
barvě

PLC ukládá parametry snímače. Nadřazený
systém zajišťuje správné nastavení snímače.

Kontrola přítomnosti a
umístění uzávěrů

Několik parametrů senzoru lze konfigurovat
společně. Parametry nastavení jsou uloženy
externě.
Image source:

—
Průmyslové
roboty ABB
Proč se stát testerem?
Řešení
vyšší
kvality
Testeři se dozví,
jak funguje
triangulace v oblasti optických senzorů. Pro svoji aplikaci získají
technickou
podporu
a
rady
od
odborníků. Cílem je, aby senzor podstoupil rozsáhlé testy v reálných
a aplikacích
flexibility
v oblasti
a za průmyslových podmínek. Po vyhodnocení si testeři mohou snímač zdarma ponechat.
zpracování plastů
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Vaše zpětná vazba nás zajímá
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Nasaďte a otestujte snímač v prostředí, kde je důležitá vysoká rychlost,

Pokračování na straně 6

Panasonic chce navázat na úspěšnou kampaň z roku
2015 a umožnit uživatelům důkladné otestování laserového měřicího senzoru s IO-Link.
Ve srovnání se standardní verzí senzoru HG-C, který vysílá vzdálenost jako analogovou hodnotu napětí nebo
proudu, je nová řada HG-C schopna přenášet naměřené
hodnoty pomocí IO-Link. Pomocí IO-Link je možné odečítat naměřené hodnoty a zároveň také senzor vzdáleně
konfigurovat.
Aby byl koncept průmyslu 4.0 zaveden do praxe, nabízí
senzor IO-Link také funkci autodiagnostiky. Tato funkce může detekovat intenzitu světla a informovat o stavu snímače. Při výměně snímače pak IO-Link zajistí, že
všechna nezbytná nastavení budou okamžitě přenesena
do nového snímače.

Pokračování ze strany 5

Panasonic: Staňte se testerem laserového...
Proč se stát testerem?
Testeři se dozví, jak funguje triangulace v oblasti optických senzorů. Pro
svoji aplikaci získají technickou podporu a rady od odborníků. Cílem je, aby
senzor podstoupil rozsáhlé testy v reálných aplikacích a za průmyslových
podmínek. Po vyhodnocení si testeři mohou snímač zdarma ponechat.

Vaše zpětná vazba nás zajímá
Nasaďte a otestujte snímač v prostředí, kde je důležitá vysoká rychlost,
vysoká opakovatelnost měření a kde se vyskytuje detekce objektů v náročných podmínkách. Poté vyplníte dotazník, kde nám sdělíte své zkušenosti s daným senzorem.

Jak se můžete stát testerem?
Pro účast v programu “Panasonic Product Tester” vyplňte prosím formulář
nebo kontaktujte člena našeho prodejního týmu. Pro podrobnější informace
nás můžete také kontaktovat na e-mailové adrese sensors.peweu@eu.panasonic.com nebo se obraťte na některou z našich poboček.
Kontakt pro získání dalších informací:
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 111, 616 00 Brno
Tel:. +420 541 217 001, Fax: +420 541 217 101
www.panasonic-electric-works.cz
e-mail: info.pewczs@eu.panasonic.com

Dokonalé frézování nadrozměrných
plastových trubek robotem KUKA

Společnost KUKA dodala do společnosti Asset International technologii
pro frézování plastového potrubí měřícího v průměru až 3,5 metru

Společnost Asset International vyrábí plastové
trubky pro podzemní potrubí o délce několika metrů a o průměru až 3,5 metru. Tyto nadrozměrné
potrubní díly se používají pro gravitační odvodňovací systémy, podzemní kanály, zádržné nádrže
a nízkotlaké aplikace. Tyto trubky s patentovanou
technologií se mohou pochlubit všemi technickými výhodami plnostěných PE trubek, ale jsou lehčí,
pružně reagují na zemní pohyby a lze je rychleji
a jednodušeji instalovat. Společnost Eugen Riexinger GmbH & Co. KG vyvinula plně integrované
a automatizované řešení pro frézování těchto obrovských trubek ve výrobním závodě firmy Asset
International. Jako součásti tohoto řešení dodala
společnost KUKA nejen robota KUKA KR120 R2700
extra HA, ale i lineární jednotku KL 1500-3 T, dva
servomotory MG 360 KUKA pro externí osy otáčení a také KUKA CNC kontrolér. „Toto byl náš pilotní projekt pro robotickou automatizaci,“ vysvětluje Graham Bennett, manažer výroby společnosti
Asset International.

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG, která vyvinula řešení pro Asset International. Společnost patří
mezi přední světové dodavatelé svařovacích zařízení na míru a trubkových pil na zpracování trubek,
tvarovek a profilů z plastu. S cílem zvýšit flexibilitu
a bezpečnost práce společnosti Asset International,
nemluvě o zlepšení přesnosti a kvality jednotlivých

QUANTEC má nosnost až 120 kilogramů je navržen
pro vysoce přesné aplikace, jako je frézování a obrábění. V závodě Asset International robot obrábí
velké plastové potrubní součásti speciálně navrženým vysokorychlostním frézovacím vřetenem. Před
obráběním pracovníci upnou součásti do víceúčelového upínacího stolu nebo do velkého otočného stolu s řízenou osou otáčení. Poté se robot,
nainstalovaný na lineární pojízdné jednotce, může
přesunout přímo nad plastovou trubku, která má
být obráběna, poté podle potřeby flexibilně provádí požadované operace. „Tímto způsobem jsou naši
zaměstnanci chráněni před velmi náročnou manuální prácí s vysokou úrovní vibrací,“ říká Bennett. Dále
zaměstnanci již nemusejí stoupat na žebřících a plošinách, aby prováděli ruční přípravné práce, jako je
měření, řezání pilou nebo povrchovou úpravu pomocí brusky. Dle Bennetta to hraje významnou roli
u zaměstnanců, kteří nepovažují robota za hrozbu
pro své zaměstnání, ale spíše za užitečného pomocníka pro náročné úkoly a také člena jejich týmu.
Zvýšení produktivity o vice než 50%

„Řešení nám umožnilo výrazně zvýšit produktivitu
výroby,“ říká Bennett spokojeně. „Kratší výrobní časy
nám umožnily zvýšit výrobní kapacitu o více než 50
procent. Současně zdůrazňuje, že došlo k výraznému zlepšení kvality a přesnosti výrobků. To také výrazně optimalizuje následný výrobní krok - svařování dílů. Zde je možné nejen snížit svařovací časy, ale
také spotřebu svařovacího materiálu díky kvalitní
přípravě spojovací mezery a svarového švu. Kromě
toho byly vyloučeny zdravotní problémy pracovníků vyplývající z manuální práce s těžkými vibracemi
a byla zvýšena bezpečnost práce. Díky modulárnímu konceptu, může být systém kdykoli rozšířen
a přizpůsoben potřebám společnosti Asset International. Společnost Riexinger je také velmi spokojena s výsledkem projektu. „Jsme velmi hrdí na to,
že jsme navrhli první systém na celém světě, který
dokáže opracovat velké plastové součásti s touto
přesností a rychlostí - a zároveň zvyšuje bezpečnost
práce,“ zdůrazňuje Manuel Kratz, vedoucí projektu
ze společnosti Riexinger. Automatizace s pomocí
průmyslových robotů v odvětví zpracování plastů se
stale rozvíjí a určitě poroste i v budoucnosti. Existuje
zde velký potenciál, zejména pokud jde o o oblast
Industry 4. 0.

operací – které dosud byly prováděny výlučně ručně – bylo nutno vyvinout modulární, integrované
a snadno ovladatelné řešení, obsahující robota
a frézovací vřeteno. Jedním z hlavních cílů společnosti Riexinger je vývoj modulárních systémů. „To
umožňuje našim zákazníkům postupně rozšiřovat
nebo přizpůsobovat své systémy novým požadavkům,“ říká Theobald. V kombinaci šestiosého robota
s větší tuhostí pro obráběcí proces a speciálního
paketu KUKA CNC pro frézování, nabízí společnost
KUKA na trhu to nejlepší a zároveň i jediné - plně integrované řešení. První aplikace pro menší plastové
součásti byla úspěšně nainstalována společností již
před několika lety. Postupně byl vyvinut systém ve
spolupráci se společností KUKA a přizpůsoben plně
Cíl projektu: zvýšit flexibilitu, přesnost
požadavkům zákazníka. Pozornost byla zaměřena
a kvalitu výroby
také na jednoduché a flexibilní upínání nadrozměr„Největší výzvou tohoto projektu automatizace bylo ných plastových komponentů.
Společnost KUKA hraje průkopnickou roli v obspolehlivé a flexibilní obrábění neobvykle velkých plaslasti flexibilní výroby budoucnosti a řešení její
tových součástí s různými tvary a konturami,“ vysvět- Flexibilní upínání a obrábění dílů
luje Markus Theobald, výkonný ředitel společnosti Robot KUKA KR120 R2700 extra HA z řady KUKA KR automatizace.
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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.
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