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Náročné povrchy metodou One-Shot
– KraussMaffei představil na veletrhu Fakuma stroj CX 160  
 s dynamickým indukčním temperováním nástroje

– Dva různé technické díly s přesnou strukturou  
 a holografickým vzhledem

Vzrušující povrchové efekty s přesnou struktu-
rou a holografickým vzhledem vznikaly u firmy 
KraussMaffei na veletrhu Fakuma (hala A7, stá-
nek 7303/7304) na stroji CX 160 – 750 s techno-
logií DMH (Dynamic Mold Heating). Možné je to 
mimo jiného i díky použití dynamického indukč-
ního temperování nástroje od firmy RocTool. 
Funkce APC (adaptivní řízení procesu) zajišťuje 
setrvalou vysokou kvalitu dílů a podporuje tak 
cíl produkce s nulovým výskytem vad.
Dekorování pomocí fólií se stane zbytečným
Vložky nástroje s přesnou strukturou vytvořenou 
laserem mají speciální povrch umožňující různé 
efekty (lesklý povrch, hologram) a působivě tak 
prezentují konstrukční možnosti u vysoce kvalit-
ních pohledových dílů. „Indukční metoda DMH, 
kterou nabízíme ve spolupráci s firmou RocTool, 
je vynikajícím příkladem, jak je možno zvýšit 
efektivitu výroby u vstřikování“, říká Dr. Hans 
Ulrich Golz, jednatel společnosti KraussMaffei 
a prezident segmentu techniky pro vstřikování 
ve skupině KraussMaffei. 
Metodou One-shot vznikají díly s kvalitními po-
vrchy. Díky ní odpadají pomocné kroky, jako je 

KraussMaffei prezentoval na veletrhu Fakuma dvě různé varianty desig-
nu na příkladu krytu elektroniky. S holografickou strukturou a lesklým 
strukturovaným vzhledem. Foto: KraussMaffei

zástřik fólie, výchozí tváření, ražení a zaklá-
dání. KraussMaffei prezentoval na veletrhu  
Fakuma dvě různé varianty designu na příkla-
du krytu elektroniky. Stroj CX 160 tak vyráběl 
díly s lesklým povrchem se strukturovaným 
vzhledem a s holografickou strukturou. „Kon-
cepce dynamického indukčního temperování 
nástroje umožňuje zvláště přesné přenesení 
této mikrostruktury vytvořené na nástroji lase-
rovou technologií na dílec, 
a to metodou One-Shot“, 
doplňuje Stéphane Hersen, 
CEO u firmy RocTool. Na ve-
letrhu Fakuma byl zpracová-
ván černě zbarvený polykar-
bonát firmy Sabic.
Ale vypuštění doplňkové 
dekorace fólií není jediným 
argumentem, jak je možné 
zvýšit produktivitu pomocí 
stroje CX 160 DMH. U nové 
řady strojů CX s uzavírací si-
lou 350 až 1600 kN proved-
la společnost KraussMaffei 
optimalizaci z hlediska ener-
getické efektivity, produkti-
vity a prostorových nároků. 
Byla provedena energetic-
ká optimalizace koncepce 
pohonu, který nyní díky inteligentnímu man-
agementu akumulace s vypínatelným akumu-
látorem spotřebovává o deset procent méně 
elektrické energie, než dříve. Volitelný pohon 
BluePower Vario Drive, asynchronní motor 
s proměnnými otáčkami, zvyšuje stupeň účin-
nosti a snižuje výkon při chodu naprázdno. 
Čím delší jsou cykly, tím větší je i úspora – až 
30 procent ve srovnání s klasickou hydraulic-
kou variantou.

Prostorově nenáročná automatizace  
a uchopovač z 3D tisku
Zavěšený šestiosý robot Kuka zajišťuje vyjímání 
a odkládání dílů v rámci rozšířeného krytu stro-
je. Tím je zredukována potřebná plocha ve výro-
bě o 25 procent. Aby byl zajištěn volný přístup 
do prostoru nástroje, například při jeho výměně, 
odjede při otevření dveří na straně proti obslu-
ze dopravní pás stranou. Řízení zajišťuje stejně 
jako u vstřikovacího stroje nový řídicí panel MC6 
Multitouch.
Uchopovač pro vyjímání, který byl poprvé vyro-
ben metodou 3D tisku, je zvlášť lehký a je možné 
ho vyrobit rychle, včetně případné optimalizace 
hmotnosti. Takovýto uchopovač je navíc možno 
perfektně přizpůsobit 3D obrysu dílce. Další výho-
du představuje snadná integrace dutin. Takto je 
například možno zjednodušit připojení hadicemi, 

vzniká kompaktní uchopovač bez rušivých hran. 
Možné je i využití dutin pro dodatečné vyztužení.
Méně zmetků díky APC
Funkcí stroje APC (adaptivní řízení procesu) fir-
my KraussMaffei je možno ihned kompenzovat 
odchylky ve výrobním procesu při vstřikování. 
Výsledkem je konstantní vysoká kvalita dílů 
a méně zmetků. V součtu je možno dosáhnout 
významných úspor času, nákladů a materiálu.

www.kubousek.cz
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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 

Náročné povrchové efekty bez použití fólií vznikaly na veletrhu Fakuma na stroji CX 160 – 750  
s technologií DMH (Dynamic Mold Heating). Foto: KraussMaffei

http://www.svetplastu.eu/
http://www.kubousek.cz
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Udržitelnost podle skupiny RadiciGroup?  
Konkrétní a důsledné jednání.
Letos skupina RadiciGroup opět zveřejnila svůj 
Výkaz udržitelného rozvoje, tj. zprávu, jejímž 
prostřednictvím skupina transparentně komu-
nikuje se svými akcionáři, a v níž podává co 
nejvěrnější obraz své průmyslové činnosti a vý-
sledků, kterých bylo dosaženo v oblasti hos-
podářské, sociální a environmentální udržitel-
nosti. Výkaz již čtvrtým po sobě jdoucím rokem 
potvrdil zařazení do aplikační úrovně B+ podle 
ukazatelů pro Reporting udržitelného rozvoje 
(verze 3.1), které vydal Global Reporting Initia-
tive, nejdůležitější světová organizace v oboru 
nefinančního vykazování. 

Podívejme se na některá významná čísla obsa-
žená ve Výkazu: 128 miliónů euro: tolik skupina 
RadiciGroup v období 2010–2014 investovala, 
aby podpořila konkurenceschopnost podniků 
prostřednictvím výzkumu a vývoje / inovace 
výrobků a služeb / údržba zařízení a zavedení 
nových technologií / zvýšení stupně výrobní 
efektivnosti / zlepšení kvality výrobků a služeb 
/ maximální péče o ochranu zdraví a bezpeč-
nost na pracovišti. 2,5 miliónů euro: tolik bylo 
investováno jen v roce 2014 v rámci ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti. -26%: pro-
centa, o která se snížily přímé a nepřímé emi-

se skleníkových plynů v roce 2014 ve srovnání 
s rokem 2013. Snížení přímých emisí se rovnalo 
– 46%. Od roku 2010 do roku 2014 se procent-
ní zastoupení přímých emisí snížilo o – 78%. 
45,3%: procentuální zastoupení energie z ob-
novitelných zdrojů (především vodní energie) 
spotřebované skupinou RadiciGroup v roce 
2014. 63%: voda ušetřená v roce 2014.
A jaké jsou konkrétní kroky, které jmenovi-
tě oddělení plastových materiálů skupiny 
RadiciGroup podniklo v poslední době pro 
udžitelný rozvoj? Po obdržení certifikátů sys-
tému emisí a řízení EPD a po vypracování →  

 
  

– EN4
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45.3%
Radici Novacips - Villa d’Ogna, Italy  
Radici Novacips - Chignolo, Italy  
Radici Plastics - Brazil
Radici Plastics - Germany*
Radici Yarn - Ardesio, Italy
Radici Fibras - Brazil
Radici Partecipazioni - Gandino, Italy

2.0% 
5.9% 

0.9% 

16.8% 

29.1% 

ze kterých, 100% z obnovitelné energie používá:

z obnovitelných zdrojů
z neobnovitelných zdrojů

RADICIGROUP - TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ - KLÍČOVÉ PRVKY
RADICIGROUP A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

KAPITOLA 03  RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2014 - www.radicigroup.com

PŘÍBĚH TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

2.5 milionu Eur
CELKOVÉ VÝDAJE VŠECH ZÁVODŮ SKUPINY RADICIGROUP V OBLASTI 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

128 milionu Eur
INVESTICE V PRŮBĚHU LET 2010-2014 K UDRŽENÍ 

KONKURENCESCHOPNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ V 
RÁMCI SKUPINY

1998 - Spuštěn projekt To be glocal: global thinking, local action

2003 - Formulovány Vize, Mise a Hodnoty skupiny RadiciGroup

2004 - Skupina RadiciGroup zveřejnila svůj první “Social Report” na
základě standardů Gruppo di Studio Sociale (GBS)

2010 - Zrodil se projekt “RadiciGroup for Sustainability”

2011 - Skupina začala zpracovávat LCA (životní cyklus výrobku) ve svém portfoliu

2012 - Sustainability Report 2011 získal certi�kát Global Reporting Initiative (GRI) 
B+ Application Level

2013 - 4 vybrané Product Category Rules (PCRs) vytvořené ve skupině Radici-
Group se staly průmyslovými modely pro textilní vlákna a plastikářský průmysl

2013 - RadiciGroup, díky závodu Radici Chimica SpA, získala jako první chemická 
společnosti v Evropě OEF a PEF certi�káty

2014 - RadiciGroup obdržela svůj první EPDs, byly spuštěny projekty Eco-Design

2020 - 360° trvale udržitelný byznys
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90,738,824 m3

  0.37% 
 0.13% 63%
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POM TPEs

PBT and PET

PA6, PA6.6 and PBT Flame Retardants

 
EXCELLENCE AND KNOW-HOW IN ENGINEERING PLASTICS 

→ environmentálního prohlášení o materiálu 
Radilon® A a S (konstrukční plasty na bázi PA 
6 a 6.6) v červenci 2015 Radici Novacips SpA 
– vedoucí podnik oddělení plastových hmot 
skupiny RadiciGroup – změřil dopad na životní 
prostředí a vydal prohlášení o post-průmyslo-
vých plastech HERAMID® a též o znovuvyužití 
polyamidového odpadu, tj. o procesu, který 
umožňuje získat druhotnou surovinu, jež je zá-
kladem pro výrobu materiálu HERAMID®. 

Obě prohlášení EPD, která jsou k dispozici 
na webových stránkách International EPD® Sys-
tem (www.environdec.com) – EPD HERAMID® 
a EPD Znovuvyužití polyamidového odpadu 
– jsou dalším svědectvím toho, jak skupina  
RadiciGroup konkretizuje důslednost a maxi-
mální komunikační transparentnost svého pro-
gramu udržitelného rozvoje, co se týče objektiv-
ního měření environmentáních dopadů svých  
výrobků a služeb.

Pro podrobnější obchodní informace o výrob-
cích nabízených na českém a slovenském trhu 

DIPL. ING. MILOŠ BENEŠ  
mobil: +420/603 415 413 
e-mail: m.benes-radiciplastics@email.cz
www.radicigroup.com/plastics

http://www.radicigroup.com/plastics
http://www.environdec.com
http://www.radicigroup.com/plastics
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Defi ned by 
our future

covestro.com   

Shaped by 
our history

Toto je rozhodující moment v naší historii, 
který vytváří naši budoucnost. Je to 
počátek vize nové společnosti, jejíž 
průkopnická minulost začala před více než 
150 lety. Bayer MaterialScience je nyní 
Covestro a to i s historickými úspěchy, jež 
sebevědomě předurčují náš osud. Teď 
nastal pravý čas pro novou smělou vizi a 
pružnou organizaci, kterou můžeme pohánět 
vpřed s ještě větší jistotou a rychlostí.

05_COV00074564_AZ_Covestro_History_Czech_105x148.indd   1 16.11.15   12:09

NOVĚ u Meusburgera  
– středící svěrák  
k upnutí bez nutnosti 
předpřípravy obrobku

Panasonic uvádí ekonomickou variantu výkonného PLC FP7

Firma Meusburger, specialista v normáliích, rozšířila svůj sorti-
ment dílenských potřeb a formařiny o středící svěrák HWS 400 
a HWS 402. Středící svěráky jsou díky svému obzvláště jednodu-
chému a bezpečnému upínání vhodné pro jedno a dvojstranné 
opracování. Vroubkované čelisti zajišťují lepší fixaci obrobku 
tím, že jej stahují směrem dolů. Nízké výšky upnutí mezi 3–5 mm  
u osazených čelistí umožní upnutí i nejmenších dílů. Nejlepší 
středící a opakovatelná přesnost garantuje procesní spolehlivost 
při obrábění. Houževnatá vlastní síla středících svěráků od Me-
usburgera, kombinovaná s jejich masivní výrobní technologií, 
garantuje bezvibrační upnutí obrobků. Z toho vyplývá mimo jiné 
nízké opotřebení břitů užívaného obráběcího nástroje.
Čelisti mohou být vyměněny prostřednictvím naváděcího prvku, 
což zaručuje vysokou flexibilitu a přesné polohování. Kompletní 
sortiment firmy Meusburger je okamžitě k dispozici ze skladu.

Další informace: www.meusburger.com

Jeho malé rozměry umožňují vestavbu i do stá-
vajících výrobních linek např.: pick-and-place 
strojů, kde prostor pro umístění je vždy mini-
mální. Tento programovatelný automat dokáže 
zpracovat jeden programový krok pouze za 14 ns. 
Toto modulární PLC může být rozšířeno až 16ti 
jednotkami různých funkcí. To umožňuje vel-
mi flexibilní nastavení celého systému právě 
vhodným výběrem ze široké škály modulů ze 
série FP7. Rozšiřující paměť, komunikační ka-
zety nebo zdroj reálného času jsou jen krátkou 
ukázkou možností PLC FP7. Systém lze rozšiřo-
vat do stran, ale i tzv. add-on kazetami, které  

zvyšují funkcionalitu bez nároků na místo 
na DIN liště.  Malé zařízení s kompaktními roz-
měry přináší vysokou flexibilitu celého systému.
Dalším výrazným benefitem systému je mož-
nost sdílet programovou a datovou paměť 
a společně navýšit její kapacitu v případě  
potřeby. 

Důležité atributy v kostce:
• Programová kapacita 64 k kroků
• Vysoká rychlost procesoru (14 ns/krok)
• Velká datová paměť
• Výborný poměr cena-výkon
• Rozšiřitelné moduly (analogové vstupy,  
 analogové výstupy, vstupy pro termistor, atd.)
• Komunikační kazety (Ethernet, RS232C,  
 RS422 nebo RS485)

NOVĚ u Meusburgera – středící svěrák k upnutí bez nutnosti předpřípravy obrobku.

Vyšší výkon spolu s menšími rozměry, rozsáhlé komunikační funkce  
a integrované řízení pohonů – to vše dělá z tohoto ekonomického  
PLC ideálního „všeuměla“.

http://www.td-is.cz/
http://www.covestro.com/
http://www.meusburger.com
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1991–2016 25 let

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK
�

�

�

�

�

�

�

šířka 600 mm nebo 800 mm

délka 2.000 mm nebo 3.000 mm

rychlost pásu 6 m/min

zatížení pásu až 10 kg/1 m

rám z hliníkových profilů 45 mm a oceli

pojezdová kola s brzdou

elektrický pohon se šnekovou převodovkou

antistatický pás

�

1.500 €
EXW
Olomouc
Ex VAT

OCHRANNÝ BOX
�

�

rám z hliníkových profilů 45 mm

kryt z plexiskla tloušťky 5 mm

800 €
EXW
Olomouc
Ex VAT

PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO
a nouzový vypínač

230 €
EXW
Olomouc
Ex VAT

MAPRO spol. s r.o.
Bystrovany 211 • 772 00 Olomouc
www.mapro.cz • IČ 14615100

Slavíme 25 let Kontaktujte nás
Martin Trunda

+420 730 515 586
dopravniky mapro.cz@

Dodání do 14 dnů

MAPRO servis

Vyrobeno v ČR

Vysoká odolnost

Prohlášení
o shodě

Dokumentace

+420 730 515 586
dopravniky mapro.cz@

Vážení obchodní přátelé,
 
v příštím roce společnost Mapro oslaví hned několik významných výročí.
  5 let od založení Mapro Polska
15 let od založení Mapro Slovakia
25 let od založení Mapro spol. s r.o.
50 let od založení Haitian International
Proto jsme si pro Vás připravili mnoho atraktivních akcí a novinek, které budeme průběžně prezentovat po celý příští rok 2016.
Jako první závdavek  si Vám dovolujeme již letos nabídnout značkové Mapro dopravníky  
v několika velikostech za výjimečných 1.500,-- €/kus.
Za tuto cenu obdržíte čtvrt stoletím ověřenou Mapro kvalitu a spolehlivost.
Tato akce je platná do konce ledna 2016 proto nás neváhejte kontaktovat  
na telefonním čísle +420 730 515 586 či e-mailu dopravniky@mapro.cz
nebo se obraťte na svého Mapro obchodního zástupce v daném regionu.  
Pro více informací si prosím otevřete přiložený leták.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme příjemný závěr roku 2015.
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-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews  
viz strana Radici – cena  19000,-Kč 

 
 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy 
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 
 
 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – viz TECHnews 13 zaslaný 9.-10.11. 

- cena 29000,-Kč 
 
 

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč 
 
 
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 
 
 
 
MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti  
tel.: 606 715 510 
 

 

 

 
 
Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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