
 

 - 1 - 1. 12. 2015 

14/2015 

Společnost ABB představila víceúče-
lový průmyslový robot IRB 8700 s  vy-
sokou nosností. Ten má dosah 3,5 m 
a dokáže manipulovat s břemeny do 
hmotnosti 800 kg (1000 kg se zápěs- → 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, 
září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 

stažení ve formátu pdf zde. 
You may also download The World of 

Plastic No. 12 in PDF HERE, eventually 
browse through it on Issuu. 

→ 

tím dolů, 630 kg s LeanID). „Při kon-
strukci tohoto robota jsme kladli dů-
raz na dosah, nosnost a výkon,“ uvádí 
Ola Svanström, produktový manažer 
ABB Group pro velké roboty.  

Historicky největší robot od ABB 

Robot ABB modelového označení RB 8700 je v současné době  
nejvýkonnější robot s vysokou nosností a nejnižšími provozními  
náklady na trhu. Ve srovnání s konkurencí je o čtvrtinu rychlejší. 

Díky technologii ABB pro řízení pohy-
bu při vysokých momentech setrvač-
nosti tento robot automaticky přizpů-
sobí rychlost hmotnosti a rozměrům 
dílů. Díky kompaktním rozměrům, opti-
malizované protiváze, paralelnímu  
uspořádání, tuhým osám a méně moto-
rům, dociluje IRB 8700 nižších momen-
tů setrvačnosti při vyšších rychlostech. 

Robot má jen jeden motor a jednu 
převodovku na každou osu. Jiné velké 
roboty používají duální motory a převo-
dovky. Navíc tu nejsou tlumiče s ply-
nem a vyvažování zajišťuje spolehlivá 
protiváha a mechanické pružiny. Proto 
má IRB 8700 méně součástí a dosahuje 
kratších časů cyklu a vyšších přesností. 

Robot IRB se dodává ve dvou konfi-
guracích. První má dosah 4,2 metru 
a užitečné zatížení 550 kg (620 kg se 
zápěstím dolů, 475 kg s LeanID), dru-
há má dosah až 3,5 metru a  užitečné 
zatížení 800 kg (1000 kg se zápěstím 
dolů; 630 kg s LeanID). Obě konfigu-
race mají výjimečný moment setrvač-
nosti o hodnotě 725 kgm2. 

http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_12_msv_2015?e=5881080/15131753
http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_12_msv_2015?e=5881080/15131753
http://www.svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_12_MSV_BRNO_2015.pdf
http://www.svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_12_MSV_BRNO_2015.pdf
http://issuu.com/svetplastu/docs/svet_plastu_12_msv_2015?e=5881080/15131753
http://www.td-is.cz/
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„Tento nový výrobek, zařazený do třídy 
UL V0,“ říká Erico Spini, Marketing  
& Application Development Director 
skupiny RadiciGroup Plastics, „Byl vyvi-
nutý pro použití v oblasti fotovoltaiky, 
a to pro nosníky a krytí solárních inverto-
rů, zařízení, která mění stejnosměrný 
proud na proud střídavý.“ 

„Pokud jde o vlastnosti materiálu RADI-
FLAM® ARV250 HF 3003 BK,“ pokračuje 
Spini, „můžeme vyzdvihnout vedle speci-
fické požární odolnosti též dobré mecha-
nické vlastnosti, vysokou odolnost vůči 

ultrafialovému záření, povětrnostním 
podmínkám a cyklům vlhkého tepla. Na-
víc díky svému specifickému složení zaru-
čuje tento náš výrobek vynikající ochranu 
elektronických komponentů invertoru, 
čímž je zvýšena úroveň spolehlivosti 
a bezpečnosti.“ 

RADIFLAM® ARV250 HF 3003 BK zaru-
čuje též dobrý estetický vzhled kompo-
nentu. Je zvlášť vhodný pro použití tam, 
kde je vystaven nepříznivým klimatickým 
podmínkám, vysoké vlhkosti a teplotám 
do 80–85°C. Příkladem takového využití 

jsou boxy invertorů pro solární panely, 
které se často nachází venku vystaveny 
nepříznivým tepelně vlhkostním podmín-
kám a uvnitř kterých jsou umístěny elek-
tronické desky, jež musí dlouhodobě 
zaručovat správné fungování za jakých-
koli podmínek. Díky svému specifickému 
složení RADIFLAM® ARV250 HF 3003 BK 
nevylučuje látky, které by mohly poško-
dit elektronické obvody, čímž zaručuje 
jejich ochranu a zvyšuje úroveň spolehli-
vosti a bezpečnosti. 

www.radicigroup.com/plastics 

Výrobek: Provedení: Materiál: Charakteristika: 

Skříň  
fotovoltaic-
kého měniče 

RADIFLAM® A RV250HF 3003 NER 
Samozhášivý PA66 pro vstřikování,  
bez halogenů a fosforu. Zesílený  
25% skleněným vláknem 

 

Ozdobný  
kryt motoru 

RADIFLAM® A RV150 AF 339 BK 
RADIFLAM® A RV150HHR AF 3700 BK 

Samozhášivý UL-V0 PA66, zesílený  
15% skleněným vláknem, vysoce  
tepelně odolný, s výbornou zatékavostí 
a vynikajícím povrchovým vzhledem 

 

Kryt  
tělesa  
čerpadla 

RADIFLAM® A RV250 K AE 
Samozhášivý UL-94 V0 PA66,  
zesílený 30% skleněným vláknem,  
tepelně odolný, ball indentation 180 °C 

 

Kryt  
stykače 

RADIFLAM® A RV250 HF 
Samozhášivý UL-V0 PA66,  
bez halogenů a fosforu, zesílený  
25% skleněným vláknem 

 

V elektrickém a elektronickém sektoru je pozornost 
zaměřena na přírůstek mezi materiály: RADIFLAM® 

Nedávno oddělení plastových materiálů skupiny RadiciGroup představilo na trhu nový přírůstek mezi 
materiály RADIFLAM®, což jsou samozhášivé materiály bez obsahu halogenů a červeného fosforu. Jedná 
se o RADIFLAM® ARV250 HF 3003 BK, polyamid 6.6 s 25procentním obsahem skleněných vláken,  
ohnivzdorný, vyvinutý pro použití v oblasti fotovoltaických zařízení.  

http://www.radicigroup.com/plastics
http://www.radicigroup.com/plastics
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Vybrané skupiny evropských výrobců vysoce nepropustných fólií měly dobrý důvod přijet koncem října do Augsburgu. Zde se 
totiž konala konference High Barrier Film Day spojená s předváděním v továrně společnosti Hosokawa Alpine. Program byl za-
měřen výhradně na toto téma a návštěvníci se mohli dozvědět, jaký tržní potenciál nabízejí vysoce nepropustné fólie. Dalšími 
otázkami, které se zde řešily, byla problematika stojacích sáčků a toho, jak se trh v tomto segmentu vyvíjí. Konference přinesla 
odpověď i na další otázky: Jaké výhody nabízí jedenáctivrstevná technologie oproti používané devítivrstvé? Jaký je vlastně vývoj 
v surovinách v této oblasti? Jak může být kontrolována kvalita vysoce nepropustných filmů a jak ji lze ještě dále zlepšovat? 

Odpovědi na tyto a další otázky předložily účastníkům společnosti Switten SARL, ExxonMobil Chemical Europe Inc., Hosokawa 
Alpine, NDC technologie und Bostik SA. Dále tu 
bylo možné seznámit se s know-how a  novinkami 
v této oblasti. 
Jedenáct vrstev: podstatně větší flexibilita!  
Na základě úspěšné řady X Hosokawa Alpine vyvi-
nula dávkovací hlavu s jedenácti spirálovými dáv-
kovači, která byla vystavena poprvé na K 2013. 
Během High Barrier Folie Day byla v testovacím 
centru předvedena jedenáctivrstevná koextruzní 
linka. Při prezentaci byla zdůrazněna enormní 
flexibilita konceptu, produkujícího jedenáct jed-
notlivých vrstev podobné tloušťky. Díky tomu 
může být zpracovávána široká paleta surovin 
i přes jejich velmi rozdílné viskozity v každé vrst-
vě. Proto je možné vytvářet zcela nové struktury 
pro speciální aplikace, jako je laminování. 

Jedenáct vrstev nabízí další možnosti k vyrovná-
ní struktury jednotlivých hladin. Asymetrická 
struktura filmu z polyamidu pro aplikace tvarová-
ní za tepla nabízí významně snížený „curling“ 
efekt. Díky dodatečným PA vrstvám takové filmy 
vykazují vyšší pružnost a – po tepelném tvarování 
– rovnoměrnější vypracování okrajů. Tlustší vrst-
vy, například z levnějších surovin, je možné snad-
no aplikovat na jedenáctivrstevnou strukturu za 
pomoci stejného materiálu na dvou extruderech, 
dodávajících dvě sousední vrstvy. Touto metodou 
může být dosaženo výrazně vyšší propustnost ve 
srovnání s standardní devítivrstvou strukturou. 

Jedenáctivrstevná linka rovněž umožňuje vytvá-
řet nové kombinace materiálů pro snížení celkové 
tloušťky vrstvy za účelem snížení nákladů nebo 
pro vytvoření zcela nových produktů, například 
zcela vylučujících nutnost následné laminace. 

Informace: Hosokawa Alpine AG, Film Extrusion 
Division, plastics@alpine.hosokawa.com 

Konference High Barrier 
Film Day v Augsburgu  

Britský výzkumný institut Market Research  
Institute Smithers Pira ve zprávě „Budoucnost 
vysoce nepropustných obalových fólií do roku 
2019“ uvádí, že světová spotřeba nepropustných 
filmů v roce 2014 představovala 1,76 milionů tun  
s tržní hodnotou 15,9 miliard amerických dolarů. 
Díky stále rostoucím požadavkům na obalové 
materiály, které poskytují vyšší stupeň ochrany 
potravin, nápojů a rovněž i farmaceutických  
výrobků, se očekává roční tempo růstu v této  
oblasti průměrně ve výši 5 % do roku 2019. 

Jedenáctivrstevná foukaná fólie Alpine v testovacím centru na konferenci High Barrier Film Day, kona-
ném v továrně Hosokawa Alpine v Augsburgu. Foto: Hosokawa Alpine 

mailto:plastics@alpine.hosokawa.com
http://www.covestro.com/
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V oblasti automotive je činná při návrhu 
a následné výrobě exteriérových dílů 
z plastických hmot (jako jsou vnější lako-
vané díly, nárazníky, boční obložení 

i hybridní díly), interiérových dílů (jako 
jsou funkční plastové díly, pasivní aku-
stické části, pěnové díly a formy, oblože-
ní dveří, díly pro ventilační systémy vozi-
del, střešní konzole, úložné prostory ne-

bo sedačky a jejich díly) a celých systémů 
(například palivové nádrže).  

Firma je však činná i v ostatních odvět-
vích, jako jsou například nářadí, kolejová 
vozidla, letecký a lodní průmysl.  
Inovativní řešení plynového pedálu  
Jedním z vzorových řešení, kterým se 
společnost zabývala, bylo najít nové ře-
šení plynového pedálu, kdy mělo dojít 
k redukci celkového počtu dílů o 20 % 
a tím pádem ke zvýšení efektivity výroby, 
dále dosažení vyšší životnosti v provozu, 
snížení komplexity, hmotnosti a ceny.  

Systém přenáší pohyb (pokyn) řidiče 
(sešlápnutí pedálu) na servomotor škrtící 
klapky (u vznětových motorů) nebo na 
jednotku vstřikování, respektive zapalo-
vání (u motorů zážehových). Signál je 
přenášen v systému elektronicky. Elek-
tronické ovládání plynu (Drive by Wire) 
zajišťuje přesnější, rychlejší a plynulejší 
ovládání motoru. Akceleračním modu-
lem vybaveným elektronicky řízeným 
ovládáním plynu se optimalizují výkony 
motorů, šetří se pohonné hmoty, snižují 
se emise a také se korigují mnohé neše-
trnosti řidičů (které ale nemusejí vždy 
být vyvozeny jen jeho vinou, ale napří-
klad nerovností vozovky, povětrnostními 
vlivy, a podobně).  

Různými metodami a rozborem poža-
davků zákazníků, volbou druhů pedálů 
a samotných typů modulů, řešením pře-
nosu signálu a tvorbou hystereze došli 
konstruktéři BeKo Engineering k návrhu 
řešení a volbě variant.  

Následovala pevnostní analýza a analý-
za chování mechanické části ve zkušeb-
ně. Tehdy bylo řešení ve fázi prototypu. 
Následovalo detailní konstruování + DFX.  

Závěrem celého procesu bylo ekono-
mické zhodnocení výrobku, u kterého se 
výrazným způsobem projevilo i nasazení 
vhodných plastů. Výpočet nákladů, kal-
kulovaných pro roční odběr sto tisíc kusů 
vyhověl zadání.  

Na výstupu se pak projevila následující 
pozitiva návrhu nového provedení:  
+ 18% snížení ceny, což vede ke kon-
krétním úsporám 5560 tisíc korun ročně; 
+ redukce hmotnosti o 16 %, což před-
stavuje 68 gramů na jeden kus; 
+ minimalizace počtu dílů o 20 %;  
+ zefektivnění montáže vedoucí k úspo-
ře 182,5 hodin za rok; 
+ zvýšení životnosti díky bezkontaktní-
mu snímání polohy pedálu; 
+ použití materiálů schválených pro ob-
last automotive, což vede k minimalizaci 
zátěže životního prostředí (CO2); 
+ vytvoření databáze interiéru pedálo-
vých sestav (vysoce kvalitní reverse engi-
neering). 

Závěrem lze konstatovat, že se záměr 
díky novým technologiím podařilo splnit. 
Záležitost konstrukce akceleračních mo-
dulů je rozsáhlá a využívá se zde poznat-
ků z širokého spektra strojní techniky 
i mechatroniky. Dalšími správnými kroky 
budou topologická optimalizace vybra-
ných součástí systému spojená s detailní-
mi pevnostními analýzami, simulacemi 
tečení plastických hmot ve formách 
(moldflow), cenové kalkulace s výběrový-
mi řízeními pro dodávky komponent a ta-
ké dobrý marketing pro prosazení a udr-
žení se na trhu.     -LiM 

Princip činnosti akceleračního modulu: 
1: modul plynového pedálu; 2: přídržná struktura; 3: pedálová 
páka; 4: třecí ústrojí; 5: čidlo; 6: spínač; 7: mechanika řazení dolů 
(kick-down); 8: vratné odpružení; 9: úložné místo; 10: vratná po-
jistka; 11: vratná pružina; 12: podvozek; 13: ovládání; 14: pohá-
něcí motor; 15: doraz plného zatížení; 16: klidový doraz; 17: auto-
matický snímač rychlosti; 18: výkyvný čep; 19 a 20: vratné pruži-
ny; 21: deska pedálu. R: klidová poloha; V: poloha plné zatížení. 

Řešení přípravy výroby pedálu plynu u BeKo Engineering 

Společnost BeKo Engineering je autorizovaným obchodním partnerem společnosti Dassault Systèmes 
a IBM (VAR) pro Českou republiku. Zabývá se prodejem, implementací a podporou PLM systémů a také 
řešení společností Catia, Enovia, 3DVia, Delmia. Pro některé z těchto a i pro další firmy provádí i školení.  



 

 - 5 - 1. 12. 2015 

Silikonové díly jsou na postupu. Zvláště 
ve zdravotnictví a automobilovém prů-
myslu je velký zájem o vynikající fyzikální 
a chemické vlastnosti tohoto materiálu. 
Na Fakumě představil KraussMaffei výro-
bu nosního nástavce dýchací jednotky 
z kapalného silikonu (LSR) na plně elek-
trickém stroji AX 50 SilcoSet. 

Dvoumístná míra růstu 
V rámci vyvinuté technologie SilcoSet 
nabízí KraussMaffei hydraulické, elektric-
ké a hybridní stroje s uzavíracími silami 
od 350 do 6500 kN pro zpracování siliko-
nu, jehož zpracování zaznamenává v ce-
losvětovém měřítku dvoumístnou míru 
růstu. Lze dovybavit i stávajících zařízení. 
Stroje s technologií SilcoSet jsou vhodné 
i pro výrobu zdravotnických prostředků 
v čistých prostorech. 

Na Fakumě prezentoval KraussMaffei 
výrobu nosního nástavce dýchací jednot-
ky pro kojence z kapalného silikonu (LSR: 
Liquid Silicone Rubber). Vstřikovací jed-
notka AX KraussMaffei přesvědčila sou-
hrou plastifikační jednotky s pohonem. 

Společně tak zajišťují optimální přes-
nost hmotnosti vstřiků. Srdcem plastifi-
kace je zpětná klapka vyvinutá u Krauss-
Maffei zaručující perfektní chování při 
zavírání. Šetrné zacházení s materiálem 
zajišťuje jemný šnek s integrovaným těs-
něním, tím je dále zvyšována kvalita dílu. 

Na plně elektrickém stroji AX se zavíra-
cí silou 500 kN je tento produkt vyráběn 
ve čtyřnásobném nástroji. „Výzvou při 

zpracování LSR je návrh vhodného ná-
stroje. LSR má konzistenci pohybující se 
od medu až po vodu. Nástroj musí být 
zavřený extrémně těsně, často je nutné 
zavedení vakua,“ říká Jochen Mitzler, 
vedoucí strategického produktového ma-
nagementu. KraussMaffei má partnery 
pro nástroje na silikon s až 256 kavitami 
i pro periferní zařízení a materiály. Na Fa-
kumě dávkovala dávkovací a směšovací 
jednotka Elmet umožňující dokonalé vy-
prázdnění a využití veškerého materiálu. 
Funkce APC nyní i pro silikon 
Výchozí produkty pro silikonové výrobky 
vykazují relativně velké odchylky mezi 
šaržemi, což může mít za následek růz-
nou viskozitu materiálu i odchylky v jeho 
chování při vyplňování kavit. Funkce APC 
(Adaptive Process Control) zjišťuje visko-
zitu materiálu a koriguje při vstřiku jeho 
objem. Proces je přesnější, hmotnost díl-
ců je konstantní. Funkce APS umožňuje 
i kompenzaci předčasné polymerizace. 

Funkcí APC mají všechny hydraulické, 
elektrické i hybridní stroje KraussMaffei. 
Prostorově nenáročné vyjímání vstřiků 
Servo-Picker SPX 10 s rozšířenými funk-
cemi vyjímá díly, separuje je a odkládá  

– to vše v hranicích standardního krytu 
stroje. Díky tomu není zapotřebí rozšíření 
po straně formou ochranné klece. Tato 
vyjímací jednotka je ideální řešení s mini-
málními prostorovými nároky.  

Servomotor umožňuje jednotce hbitě 
reagovat a šetří ve srovnání s pneumatic-
kými pohony náchylnými k opotřebení 
náklady a čas na údržbu i drahý tlakový 
vzduch. Integrace do nové řídicí jednotky 
MC6 Multitouch a optimalizovaná parko-
vací poloha při výměně nástroje završí 
komfort. Nový uchopovač vytvořený 3D 
tiskem je lehký a lze ho snadno i rychle 
adaptovat pro komplexní aplikace. 
Kapalný nebo pevný 
Vedle zpracování silikonů LSR nabízí 
KraussMaffei i řešení pro vstřikování pev-
ných silikonů (HTV: High Temperature 
Vulcanizing) včetně automatické přivádě-
cí jednotky AZ z vlastního vývoje. Pevné 
silikony jsou ke zpracování dodávány ve 
formě pravoúhlých bloků. Díky izolačním 

vlastnostem a ještě vyšší tvarové stálosti 
jsou tyto materiály zvláště vhodné pro 
aplikace v rámci elektroniky a při vyso-
kém mechanickém namáhání. 

www.kubousek.cz 

Silikon je materiálem, který určuje trendy 
KraussMaffei prezentoval na veletrhu Fakuma plně elektrický stroj AX pro aplikace ze silikonu. 

Pro dobrý přívod kyslíku pro kojence: na veletrhu Fakuma vyráběl 
AX 50 SilcoSet nosní nástavce dýchacích jednotek z tekutého 
silikonu. Foto: KraussMaffei  

V rámci programu SilcoSet nabízí KraussMaffei svým zákazníkům hydraulické, elektrické a hybridní stroje s uzavíracími silami od 350 do 
6500 kN pro zpracování silikonu. Rovněž tak je možné i dovybavení stávajících zařízení. Foto: KraussMaffei 

http://www.varroc.cz/
http://www.kubousek.cz
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Když dojde na vysávání, termoplastické 
elastomery dokážou ukázat své silné 
stránky. V novém vysavači VSQ8 je 
obzvláště důležité spolehlivé utěsnění 
jeho vnitřku, aby nedocházelo k nasávání 
falešného vzduchu a tím pádem ke zna-
telnému snížení sacího výkonu vysavače. 
Díky spolehlivému utěsnění vnitřního 
prostoru nového vysavače jeho výrobce 
SEG Hausgeräte splňuje požadavky 
stanovené v nové směrnici o ekodesignu 
EU, omezující maximální příkon vysavače 
na 1600 wattů s cílem vytvářet více ener-
geticky úsporných spotřebičů v domác-
nosti.  

Proto je o to důležitější, že dodávaná 
energie se účinněji přenáší do sací kapa-
city a že účinnost zařízení je tak vysoká, 
jak je to jen možné. K tomu dochází 
v neposlední řadě prostřednictvím důmy-
slných výrobních technologií od dodava-
telů, jako je MöllerFlex. Proto specialisté 
na plastařinu z německého Delbrücku 
spoléhají na THERMOLAST® K, dodávaný 
společností Kraiburg TPE.  

To proto, aby utěsnění vnitřního sacího 
prostoru bylo maximální možné a tím 
bylo možné dosáhnout maximálního 
energetického výnosu. Současně se ale 
tento materiál používá jako integrovaný 
nárazníkový pás po obvodu celého vysa-
vače na ochranu stěn a nábytku u zákaz-
níka, koncového zákazníka. 

„Zde je zapotřebí zvláště odolný termo-
plast proti poškrábání. Odolný natolik, že 
se neodírá, a přitom nezanechává žádné 
stopy na životním prostředí,“ vysvětluje 
Bernd Mollemeier, ředitel technického 
rozvoje v MöllerFlex. 
Dvoukomponentní vstřikování  
s krychlovou technologií formy 
Při zpracování, MöllerFlex se opírá 
o vstřikovací technologie, které jsou ob-
zvláště inovační: Komplex geometrie 
součástí pláště vysavače je proveden 
dvousložkovým vstřikováním s krychlo-
vou technologií. Ve dvou stranách formy 
ve tvaru kostky, používané pro výrobu 
vysavače, jsou vstřikované díly vylisovány 
naráz. Při tomto způsobu výroby se 

krychlová forma otočí o 180° dvakrát tak, 
že výrobní kroky mohou běžet současně 
a tak se vyrobí kompletní vstřikováním 
tvářený díl. Tímto způsobem se těsnění 
vysavače a obvodový nárazník ve formě 
TPE pásu vytvářejí prakticky v jednom 
výrobním kroku. 
Poradenství a servis v každé fázi  
„Díky použité krychlové technologii dosa-
hujeme kratší výrobní cykly a stoupla 
i produktivita. Nejsložitějším úkolem bylo 
ale zajištění adheze mezi TPE a tvrdou 
složkou. Bylo proto důležité, abychom 
měli silného partnera na naší straně už 
při výrobě zkušebních vzorků. V Kraiburg 
TPE jsme ho našli,“ vzpomíná Bernd 
Mollemeier z MöllerFlex. 

comau 

Vše se točí kolem vysavače 

Pro nové vysavače Siemens VSQ8 od SEG Hausgeräte dodává  
specialista na plasty MöllerFlex sloučeniny řady THERMOLAST® K  
hned ze dvou dobrých důvodů. Jsou jimi vynikající těsnící vlastnosti 
použitého materiálu a odolnost vůči poškrábání. Nová generace  
vysavačů nabízí nejen vyšší výkon s nižší spotřebou energie, ale ty 
také dokážou mnohem lépe odolávat každodenním stresům. 

http://www.biesterfeld.com/
robotics.comau.com
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Firma Wittmann Battemfeld se 
v posledních letech stala dobře 
zavedenou v oboru lékařské 
techniky především s jejími zaří-
zeními pro čisté prostory, po-
cházejícími z řady EcoPower 
a MicroPower.  

V aktuálním fiskálním roce 
firma stále rozšiřuje své aktivity 
v této oblasti a proto na veletr-
hu lékařské techniky společnost 
předváděla v provozu čistou 
buňku, vyráběnou v závodě 
Kottingbrunn, kde se nachází 
výroba strojů a zařízení společ-
nosti, způsobilých splnit poža-
davky, kladené na čisté výrobní 
prostory. 

Na specializovaném lékařském 
veletrhu ComPaMED, Wittmann 
Batenfeld opět prokázal své od-
borné znalosti lékařské techniky 
tím, že zde v praxi předvedl pro-
dukci micro katetru na stroji 
řady MicroPower, určeného 
speciálně pro vstřikování plastů 
malých a velmi malých rozměrů. V této řadě stroje, které vyni-

kají svou vysokou 
účinností při mini-
málních možných 
nákladech, rych-
lostí, a především 
pak spolehlivostí 
procesů, jsou ino-
vativní, používají 
dvoustupňový sys-
tém vstřikovací 
jednotky typu 
„šroub a píst“ 
s rozsahem obje-
mového záběru 
od 0,05 do 4 cm3.  

Prostřednictvím této vstřikovací jednotky se tepelně homo-
genní tavenina vstřikuje do forem, důsledkem toho je nejvyšší 
dosahovaná kvalita dílů, stabilní produkce a krátká doba cyklu. 

Na MicroPower 15/10 ve variantě pro medicínské použití se 
na výstavě vyráběl mikro katetr s formou poskytnutou společ-
ností Ernst Wittner z Rakouska, který se používá pro odběr 
vzorků z periferních tkáních. Části váží asi jen 20 mg a jsou 
velké 3 x 3 x 2 mm. 

Stroj na displeji zobrazuje plnohodnotné informace o výrobní 
buňce, která je vybavena rotačním diskem, díly z čistého pro-
storu pak následně vyjímá manipulační zařízení, během výroby 
je zajišťována nepřetržitá kvalita snímáním a záznamem obra-
zu výrobního prostoru, stejně jako je zajištěn čistý výrobní pro-
stor modulu, který obsahuje čistý vzduch třídy 6 dle normy  
ISO 14644-1. Díly jsou injektovány, zkontrolovány na kvalitu 
a nato uloženy uvnitř čistého prostoru. 

Čisté technologie  
pro výrobu mikrodílů 

Od 16. do 19. listopadu 2015 předvedl Wittmann Battenfeld na mezinárodním  
veletrhu dodavatelů zdravotnické techniky ComPaMED v Düsseldorfu nejnovější 
technologie vstřikování plastů. 

MicroPower 15/10 v provedení pro čisté prostory. Foto: Wittmann Battenfeld 

Mikro katetry. Foto: Wittmann Battenfeld 

http://www.milacron.com/
http://www.roechling.com/
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Mediální partner plastikářské konference PLASTKO Zlín 2016 (20.–21. 4. 2016) 
a plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2016 (3.–7. 10. 2016) 

 
s distribucí také na veletrzích Chemplast–MSV Nitra (květen)  

a Plastpol Kielce (květen)  
 

2016 – rok ve znamení Plastů 
 

Kolín, říjen 2015 
 
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. 

 
Jednoduše inzerujte tam, kde inzeruje vaše konkurence – opačně to nemá smysl. 
Náhled Světa plastů MSV Brno 2015 
 
Číslo 1/2016 – PLASTKO Zlín, CHEMPLAST–MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 11. dubna 
(uzávěrka 20. 3.)  
aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferenci, rovněž možnost  
vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů 
 
Číslo 2/2016 – PLASTEX-MSV Brno vyjde 19. září (uzávěrka 1. 9.)  
jako speciál a mediální partner veletrhu v bezkonkurenčním nákladu 10 000 výtisků, s masivní před-
veletržní distribucí v rámci České republiky a na Výstavišti pak po celou dobu veletrhu distribuován s 
podporou BVV na všechny vystavovatele. 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. Využívá taktéž autoinzerce v elektronických médiích a webu. 
 
V rámci veletrhů je Svět plastů distribuován na stánky vystavovatelům a návštěvníkům.  
Informaci k možné spolupráci při realizaci vaší veletržní expozice v rámci plastikářských 
veletrhů najdete v samostatné příloze mailu. 
 
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). 
 
Celkový náklad publikace Svět plastů je 10 000 výtisků pro každé jeho vydání! 
 
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 na e-mailu: mach@machagency.cz. 
 
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci 
 

 
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů – mach agency s.r.o. 

http://www.svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_12_MSV_BRNO_2015.pdf
http://www.plastr.cz
mailto:mach@machagency.cz
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