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Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz
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Mark X: pevné, přesné a atraktivní díly
bez kompromisů
3Dwiser představuje unikátní zařízení pro profesionální 3D tisk plně funkčních dílů a jejich efektivní
malosériovou výrobu

Dynamicky
a s vášní.

Společnost 3Dwiser, přední český prodejce technologií pro spolehlivý 3D tisk, uvádí na český,
slovenský a maďarský trh dosud nejvýkonnější
3D tiskárnu světa využívající odolných kompozitů
se spojitými vlákny kevlaru či karbonu. Díky svým
schopnostem nachází uplatnění ve strojírenském,
leteckém i automobilovém průmyslu, při výrobě
funkčních prototypů, dílů pro roboty nebo protetických pomůcek. Zařízení Mark X americké společnosti Markforged navazuje na stolní tiskárnu Mark
Two, která už si našla spokojené zákazníky i v Česku, a výrazně rozšiřuje její možnosti z pohledu nejnáročnějších uživatelů.

Profesionální 3D tiskárna Mark X přináší – kromě
výrazného zvětšení tiskového objemu – také přelomové funkce v čele s laserovým měřením přesnosti již v průběhu samotného tisku. Výška vrstvy
pouhých 50 mikrometrů navíc umožňuje dosáhnout dnes tolik potřebné přesnosti a věrnosti
u povrchů funkčních dílů.

„Díky 3D tisku plně funkčních, výjimečně pevných
a přesných součástí má nasazení tiskárny Mark X
měřitelný dopad na zefektivnění výroby. Pomáhá také zkrátit fázi navrhování a prototypování
či zjednodušit často komplikované dodavatelské
řetězce,“ připomíná Tomáš Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser. „Novinka cílí přímo na náročné podnikové zákazníky napříč průmyslem, kteří vyžadují
maximální spolehlivost i okamžité ověření rozměrové přesnosti a tolerancí u tištěných dílů. Tiskárna
si přitom zachovává velmi příznivé rozměry, takže
její instalace je snadná na drtivé většině pracovišť.“
Mark X tiskne z vysoce pevných a odolných
průmyslových materiálů Nylon a Onyx, do kterých vkládá spojitá vlákna karbonu s výborným poměrem pevnosti vůči hmotnosti, kevlaru odolného proti obrušování či skelná
vlákna, která mohou být i v provedení s vysokou
tepelnou odolností požadovanou v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu. Výsledné
mechanické i estetické vlastnosti předurčují nasazení Mark X například pro tisk protetik a asistenčních pomůcek na míru, součástí pro oblast robotiky, průmyslových nástrojů, přípravků a upínacích
dílů, stejně jako pevných a odolných funkčních
součástí umožňujících plné provozní nasazení.

O společnosti 3Dwiser:
3Dwiser s.r.o. je předním českým dodavatelem a distributorem dostupných a spolehlivých technologií 3D tisku a poskytovatelem
odborných služeb v oblasti aditivní výroby.
Čerpá z odborného zázemí vlastního týmu
specialistů i z přímé spolupráce s českými
a zahraničními výrobci tiskáren a tiskových
materiálů i vývojáři profesionálních aplikací
pro přípravu 3D tisku. V Praze-Hloubětíně
provozuje unikátní showroom 3D tisku, kde
realizuje také zakázkové služby přesného 3D
tisku. Více informací: www.3dwiser.com.

Inovativní technologie
FRIMO staví na 50ti letech
zkušeností. Orientujeme se
na budoucnost a optimální
nastavení Vašeho projektu.
Spolehněte se na zkušenosti
technologických specialistů.
Zpracování PUR
Flexibilní řezání
Vysekávání
Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení

Hlavní parametry 3D tiskárny Markforged Mark X:

▪ tisková technologie:
Continuous Filament Fabrication (CFF) + Fused Filament Fabrication (FFF)
▪ max. velikost výtisku:
330 × 250 × 200 mm
▪ výška vrstvy:
od 50 µm
▪ trysky:
duální, možnost rychlé výměny
▪ tiskové materiály:
Nylon nebo Onyx a kevlarová, karbonová či skelná vlákna
▪ ovládání:
4” dotykový displej
▪ software:
Eiger, vlastní cloudová aplikace pro přípravu 3D tisku
▪ konektivita:
WiFi, Ethernet, USB flash disk
▪ podporované operační systémy:
Windows, Mac OS X, Linux
▪ skříň:
hliníková
▪ vnější rozměry tiskárny:
575 × 467 × 930 mm
Další informace o profesionálních 3D tiskárnách Markforged najdete na webu společnosti 3Dwiser.
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RadiciGroup: dvanáctiletý závazek udržitelnosti.
Skupina vzhlíží vpřed k novým důležitým cílům
Byla publikována Zpráva o udržitelnosti 2015 skupiny RadiciGroup, jež obsahuje bohaté informace o průmyslových aktivitách
společnosti Radici Partecipazioni SpA a jejích přidružených společností, včetně údajů, číselných hodnot a výsledků v souvislosti
s ekonomickou a sociální udržitelností a rovněž udržitelností životního prostředí. V roce 2004 skupina RadiciGroup provedla
první zúčtování v rámci aktivit udržitelnosti. V tomto období se mnohé učiněné závazky zkonkretizovaly: v roce 2015, kdy obrat překročil hodnotu
1 miliardy, skupina vytvořila celkovou čistou přidanou hodnotu (tj. částku rozdělenou mezi všechny stakeholdery) ve výši přes 183 milionů Eur.
Jak je blíže vysvětleno
ve
Zprávě, skupina
RadiciGroup
značně
snížila
negativní
dopad
svých
činností na životní prostředí:
V letech 20132015 spotřeba
primární energie z fosilních
zdrojů
klesla
o 14,3 %, zatímco
využití
energie z obnovitelných zdrojů
se zvýšilo o 4,2
%.
Dokonce
sedm společností skupiny
(na území Itálie,
Brazílie a Německa) využívá
celých 100 %
obnovitelné
energie.
Co se týče vlivu na životní
prostředí,
ve
stejném období
(2013 – 2015)
skupina snížila
o 21,6 % emise
skleníkových
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SPOTŘEBA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ PRIMÁRNÍ ENERGIE Z FOSILNÍCH ZDROJŮ
[INDIKÁTOR G4-EN3]
Přímá primární energie
2013

Nepřímá primární elektrická energie
2013

2.585.711 GJ

Nepřímá primární tepelná energie
2013

1.976.812 GJ

2.613.852 GJ

2014

1.971.976 GJ

2014

1.833.705 GJ

2014

2.781.320 GJ

2015

1.972.603 GJ

2015

1.679.071 GJ

2015

2.707.479 GJ

CELKOVÁ SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE Z FOSILNÍCH ZDROJŮ VZHLEDEM K VYPRODUKOVANÉMU MNOŽSTVÍ
[INDIKÁTOR G4-EN3]
ZA TŘÍLETÉ OBDOBÍ 2013-2015

-14,3%
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7,6
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CELKOVÁ SPOTŘEBA
PRIMÁRNÍ ENERGIE

6,8

6,5

6

5

2013

2014

Dopad činnosti skupiny na
životní prostředí je nižší díky
snížení spotřeby primární
energie z fosilních zdrojů.

2015

ROK

Data source: RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2015 - www.radicigroup.com
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ELEKTRICKÁ ENERGIE Z RŮZNÝCH ZDROJŮ 2015
[INDIKÁTOR G4-EN3]

27,4%

13,7%

2,1%

0,9%

ze zemního plynu

z uhlí

7,4%

z jádra

51,5%

Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
ROZDĚLENÝCH PODLE TYPU ZDROJE
ENERGIE
z jiných zdrojů
(jiné fosilní zdroje)

ENERGIE Z RŮZNÝCH
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

z toho společnosti se 100% obnovitelnou energií:
Radici Novacips - Villa d’Ogna, Itálie
Radici Novacips - Chignolo, Itálie
Radici Plastics - Brazílie
Radici Plastics - Německo
Radici Yarn - Ardesio, Itálie
Radici Fibras - Brazílie
Radici Partecipazioni - Gandino, Itálie

z topných olejů

ZA TŘÍLETÉ OBDOBÍ 2013-2015

+4,2%

Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Data source: RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2015 - www.radicigroup.com
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plynů a o 60,5 %
obsah znečišťujících
látek
v ovzduší, čímž
dále pokračuje
v nelehké cestě,
kterou společnost a jí kontrolované podniky
zahájily již před
mnoha
lety,
s cílem zmírnit
dopad
svých
činností na životní prostředí.
Jen v roce 2015
bylo investováno 30 milionů
Eur na podporu konkurenceschopnosti
jednotlivých
společností
v rámci skupiny
RadiciGroup,
z toho 2,5 milionu bylo úzce
spojeno s aspekty životního
prostředí
za
účelem zavedení Best Available Techniques,
energetického
zefektivnění, →
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EXCELLENCE AND KNOW-HOW IN PERFORMANCE PLASTICS
e
n c
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PA6, PA 6.6, PA 6.10, PA6.12,
PPA and other High temperature PA

POM

Special and long ﬁber reinforced PA

PBT and PET

Post-industrial recycled PA6 and PA6.6

PA and PBT Flame retardants

→ snižování emisí, čin-

ností spojených s výzkumem a vývojem a zlepšování výroby a jednotlivých
procesů.

„Dosažené výsledky jsou
zcela jistě důvodem ke
spokojenosti“,
prohlásil
Angelo Radici, předseda
společnosti RadiciGroup
„ale i přesto je vhodné
hledět dál než na naše
prvotní cíle a klást si nové,
abychom drželi krok s moderním světem a jeho
rychlou evolucí“.
V rámci politiky udržitelnosti skupiny oddělení
Business Area RadiciGroup Performance Plastics nedávno publikovalo
nová a aktualizovaná environmentální prohlášení
(EPD) o produktech Radilon® S a Radilon®A (technopolymery na bázi PA
6 a 6.6), HERAMID® (post-industriální
technopolymery) a o službách
spojených s využitím
polyamidového odpadu.
Jedná se pouze o poslední z koordinovaného
souboru aktivit a investic

TPEs
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CELKOVÉ PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
[INDIKÁTOR G4-EN15 + G4-EN 16]
Nepřímé emise z elektrické energie t CO2 eq.

Nepřímé emise z tepelné energie t CO2 eq.

Přímé emise t CO2 eq.

2013

2013

145.644

2013

141.041

2014

134.039

2014

154.975

2014

2015

114.702

2015

150.861

2015

HROMADNÝ INDEX PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH
PLYNŮ VZHLEDEM K VYPRODUKOVANÉMU MNOŽSTVÍ

0,7
0,5

0,6

0,5

0,4
0,2

2013

2014

2015
ROK

ZA TŘÍLETÉ OBDOBÍ 2013-2015

CHAPTER 2

2013

2014

2015

CELKEM

459

240

181

t

NOx

312

207

152

t

SOx

0

0

0

t

POP

0

0

0

t

VOC

11

12

9

t

HAP

109

0

0
0

t

STACK & FUGITIVE

0

0

t

PM

9

5

8

t

JINÉ EMISE DO OVZDUŠÍ

18

16

12

ZA TŘÍLETÉ OBDOBÍ 2013-2015

-21,6%

-60,5%

CELKOVÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

Data source: RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2015 - www.radicigroup.com
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VODNÍ ZDROJE DLE TYPU ZDROJE (m3)
[INDIKÁTOR G4-EN8]
Z vodovodu

Z pramene

2013

124.258

2014

116.177
120.813

2015

Ze studny

2013
2014

339.886
402.969

2015

Z řeky / kanálu

2013

354.433

12.499.407

91,5

85

2013

2014

78.299.924

2015

11.380.769

2015

76.171.511

90,1
2014

ZA TŘÍLETÉ OBDOBÍ 2013-2015

90%

POUŽITÉ VODY JE URČENO PRO CHLAZENÍ
STÁLÁ SPOTŘEBA A RECYKLACE VODY V
KAŽDÉ FIRMĚ

2015
ROK

KVALITA ODPADNÍCH VOD [INDIKÁTOR G4-EN22]
EN22

KVALITA ODPADNÍCH VOD

kg

COD [kg O2/rok]

kg

Celkový dusík [kg N/rok]

kg

Pevné látky v suspenzi [kg/rok]

kg

Kovy*

*hliník, chrom, železo, nikl, měď, vanad, zinek

ZA TŘÍLETÉ OBDOBÍ 2013-2015
2013

2014

1.533.321

1.185.152

694.055

995.990

1.096.000

780.132

23.823

17.169

23.474

7.931

9.648

3.486

2015

KVALITA ODPADNÍCH
VOD SE STÁLE
ZLEPŠUJE

Data source: RADICIGROUP SUSTAINABILITY REPORT 2015 - www.radicigroup.com
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73.468.427

11.982.837

94,0

90

2013

2014

INDEX VYUŽÍVÁNÍ VODNÍCH ZDROJŮ VZHLEDEM K VYPRODUKOVANÉMU MNOŽSTVÍ
95

265.443

t

EN21

0,8

390.696
218.729

KVALITA EMISÍ
[INDIKÁTOR G4-EN21]

RadiciGroup for Sustainability Report - Klíčové prvky
Vliv výrobků skupiny RadiciGroup na životní prostředí
CHAPTER 1

CHAPTER 7

-4-

zaměřených na zmírnění
dopadu výroby na životní prostředí, což zahrnuje
důsledné řízení podnikových procesů v souvislosti
s nákupem a přeměnou,
snížením spotřeby, náhradou zdrojů s největším
podílem znečištění všude tam, kde je to možné,
investováním do technologií pro snížení emisí,
vývojem a výzkumem,
maximální pozorností věnovanou efektivitě využití
zdrojů a „kvalitního“ využití odpadů. Prohlášení
EPD® o produktech skupiny RadiciGroup lze stáhnout na stránkách The International EPD® System:
www.environdec.com
Více informací o Zprávě
o udržitelnosti skupiny
RadiciGroup naleznete na
stránkách:
http://www.radicigroup.
com/en/documentation/
corporate/report
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Umíme vdechnout
život vašim představám

www.csobleasing.cz

• Úvěr a leasing
• Operativní leasing
• Komplexní pojištění

Originální a všestranné
křeslo TeamUP
n Spolupráce společností BASF, ITO Design a Interstuhl
n Multifunkční design křesla pro moderní kancelářské prostředí
n Nové materiály nabízí více komfortu a funkčnosti a zároveň snižují hmotnost výrobku
nábytku, a přesně takový je i TeamUP. Hned od první prezentace konceptu jsme byli přesvědčeni, že se jedná o průkopnický projekt, který zavádí
nové standardy a odpovídá měnícím se podmínkám v pracovním světě.”
BASF_Ultracom2016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd 1

Řešení se vyvíjejí stejně rychle, jako se mění nároky. Obzvláště to
platí v obchodním světě. Stále se zvyšující tempo, které mění naši
práci, kanceláře i organizační struktury, volá po nových a flexibilních kancelářských designech. Této výzvy se chopila společnost BASF
a přizvala ke spolupráci ITO Design a Interstuhl. Výsledkem jejich
společné snahy je křeslo TeamUP, jež tvoří téměř 20 různých materiálů od BASF. Jedinečná ergonomie a multifunkčnost křesla nastavuje
zcela nové standardy tvůrčího náboje ve vaší kanceláři.
Od nápadu k přelomovému designovému křeslu
Společnost BASF není pouhým dodavatelem materiálů, zákaznické
podpory nebo designérů pro konstrukci technických složek se simulačním nástrojem Ultrasim®. Je také průkopníkem nových trendů na
pracovištích a v nábytkářském odvětví. V roce 2014 designfabrik® společnosti BASF vyhlásila soutěž o vývoj nového typu křesla, které bude
zapadat do změn odehrávajících se v kancelářském prostředí. Vítězem
se stala společnost ITO Design z Norimberku.
Armin Sander, ředitel ITO Design, k tomu říká: „V budoucnu bude klíčem k úspěchu adaptabilní kancelářské prostředí, které podpoří spolupráci a poskytne nejlepší možnou týmovou kooperaci ve všech možných
podobách. Tato prostředí budou vysoce mobilní a budou fungovat jako
neustále se pohybující živý organismus, který se přizpůsobuje měnícím
se požadavkům. Při vývoji konceptu TeamUP jsme se tak zaměřili na tři
oblasti: týmovou práci, vzdělávání a společenský kontakt.”
TeamUP je ad-hoc mikropracoviště, které spojuje lidi, ale může také
usnadnit koncentrovanou sólovou práci, jelikož tvoří samostatné prostory a může se přizpůsobit individuálním požadavkům. TeamUP kombinuje mobilitu a funkčnost konferenční židle s pohodlím křesla a atmosférou soukromé místnosti.
Projekt tohoto druhu samozřejmě vyžaduje vysoce výkonného a inovativního partnera, který klade při výrobě nábytku důraz na nejvyšší
nároky. Vybrána byla společnost Interstuhl, renomovaný výrobce kancelářského nábytku s německými základy ve vývoji a výrobě. Interstuhl
je členem projektu Office21, který se zaměřuje na možnosti a vývoj
designu nových úspěšných pracovních prostředí ve firmách. Frank
Gfrörer, výkonný ředitel společnosti Interstuhl dodává: „Jsme dobře známí našimi neobvyklými a inteligentními řešeními kancelářského
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Univerzální materiály maximalizují funkčnost a pohodlí
Mnoho z kvalit křesla TeamUP vyplývá přímo z materiálů, které hrají
důležitou roli ve vývoji designu. Společnost BASF má k dispozici téměř
20 různých materiálů od koleček až po čalounění. Kolečka kombinují Ultramid® a Ultraform®, čímž vytvářejí dokonalou rovnováhu mezi
hladkostí a třením. Přilnavost koleček na široké škále podlahových
ploch optimalizuje přídavný nátěr s polyuretanovým litým elastomerem Elasturan®. Polštáře na křesle TeamUP jsou vyrobeny ze dvou polyuretanových pěn CosyPUR® a Elastoflex® W, které zajišťují maximální
absorpci tlaku a pohodlné polstrování. Obě pěny mohou být vyrobeny
v řadě různých stupňů tvrdosti a poskytují maximální pohodlí, ať už se
použijí společně nebo samostatně. Držák psací plochy je vyroben z vysoce výkonného polyamidu Ultramid® se strukturou LFX, tedy s výztuží
z dlouhých skleněných vláken. Tento obzvláště tvrdý a tuhý materiál
může v široké škále možných využití nahradit kov. Psací plocha sama
o sobě může být vyrobena z Ultramidu, na kterém je potah Elastollan® pro speciálně jemný povrch, nebo ho může tvořit Ultramid® SI.
Tato nová úprava polyamidu může být také na povrchu rámu křesla.
Tím kombinuje typické technické vlastnosti polyamidu s propracovaným povrchovým vzhledem, čímž splňuje ty nejnáročnější požadavky
výrobců nábytku. Opěradlo a sedátko obsahují Acrodur®, akrylátovou
pryskyřici na vodní bázi bez formaldehydu. Povrchový film z valureTM dodává sedadlu důmyslný nádech a zadní část opěradla zároveň
umožňuje prakticky neomezenou volbu barev a tvarů.
Design, vývoj a materiálová vhodnost pro nábytkářský průmysl, to vše
se spojuje v křesle TeamUP. „Tímto produktem chceme sledovat tržní
životaschopnost designových produktů pro případnou sériovou výrobu.
Výpočty pro hlavní komponenty, jako jsou rám, včetně sedátka, psací
plocha nebo její držák, provedli naši experti na Ultrasim®, aby se zajistilo optimální využití komponent a tvarů,“ doplňuje Jens Müller, EMEA
segmentu marketingu pro nábytek z divize Performance Materials
společnosti BASF.
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Na veletrhu K 2016 se firma Sesotec zaměřila na detekci
kontaminantů a na třídění materiálů
Zvýšení efektivnosti a kvality v plastikářském
průmyslu a při recyklaci plastů
Na veletrhu K 2016 zaměřeném na zpracování
plastů představil Sesotec GmbH návštěvníkům
separátor kovů RAPID PRO-SENSE a rentgenový
kontrolní systém RAYCON D – oba vhodné pro
realizaci platformy Průmysl 4. 0. Divize třídění
a recyklace poprvé představuje systém FLAKE
PURIFIER+ pro třídění plastových vloček.
Průmysl 4.0 je hlavním tématem v průmyslu
zpracování plastů
Německá asociace plastikářského a gumárenského průmyslu VDMA a její členské společnosti,
ke kterým patří i Sesotec GmbH ze Schönbergu, na veletrhu K 2016 předvedly Průmysl 4.0
na konkrétních praktických příkladech. Ukázaly,
které technologie platformy Průmyslu 4.0 se již
úspěšně používají pro zlepšení efektivnosti výroby v plastikářském a gumárenském průmyslu
a jaké přinášejí výhody pro uživatele.
Detektory kontaminantů propojené
s výrobními zařízeními
Sesotec na veletrhu K 2016 představil vysoce výkonný separátor kovů RAPID PRO-SENSE, vhodný pro platformu „Průmysl 4.0“. RAPID PRO-SENSE spolehlivě detekuje a separuje magnetické
a nemagnetické kovové částice, dokonce i když
jsou obaleny granulátem, a tak zajišťuje kvalitu
plastového granulátu a chrání stroje zpracovávající plasty před poškozením a zanesením. Ve smyslu Smart Factory je možné systém integrovat do
propojených výrobních zařízení.
Sesotec dále představuje nově vyvinutý rentgenový kontrolní systém RAYCON D pro kontrolu kvality hotových plastových výrobků. Tento

systém prozařuje součásti vyráběné vstřikovacími stroji a kontroluje, zda neobsahují znečišťující
materiály, zda mají správný tvar, zda neobsahují
vzduchové bubliny nebo zda v nich nescházejí
některé komponenty. Systém RAYCON D je rovněž možné integrovat do propojených výrobních
zařízení.

Nová generace multisenzorového třídicího
systému
Ve stánku firmy Sesotec byl na veletrhu poprvé
představen nový třídicí systém FLAKE PURIFIER+.
Tento modulový systém umožňuje kombinovat
senzory pro detekci znečišťujících materiálů:
Senzory pro separaci kovů, senzory pro separaci nebo třídění dle barvy a senzory pro separaci
a třídění podle typů plastů.
Znaménko „+“ u systému FLAKE PURIFIER+ znamená optimalizovaný přísun materiálu zajišťující
větší rovnoměrnost toku materiálu a vyšší výkon. Systém rovněž umožňuje snadnější údržbu

Separátor kovů RAPID PRO-SENSE i rentgenový kontrolní systém RAYCON D,
které byly představeny na veletrhu K 2016, jsou vhodné pro realizaci
platformy Průmysl 4.0 (Fotografie: Sesotec GmbH)

a integraci. Znaménko „+“ dále znamená prachotěsné provedení systému a integrované přípojky pro extrakci prachu a štítků, což vede k vyšší
efektivnosti procesu recyklace.
Více informací získáte u dodavatele produktů
Sesotec v České republice a na Slovensku – společnosti KUBOUŠEK.
www.kubousek.cz
www.kubousek.sk
Nový multisenzorový třídicí
systém FLAKE PURIFIER+ firmy
Sesotec je k dispozici se všemi
kombinacemi senzorů a zvyšuje
efektivnost recyklačního procesu
(fotografie: Sesotec GmbH)

Sesotec – přehled
S obratem přes 60 miliónů EUR je skupina Sesotec jedním z předních výrobců
strojů a systémů pro kontrolu výrobků a
pro třídění toků materiálů. Odbyt výrobků je převážně zaměřen na potravinářský,
plastikářský, chemický, farmaceutický a
recyklační průmysl. Globální přítomnost
firmy Sesotec zahrnuje pobočky ve Velké
Británii, Francii, Itálii, Číně, Singapuru, Indii, Kanadě a v USA, obchodní zastoupení
v Turecku a více než 40 kanceláří na celém světě. Skupina Sesotec má v současné
době 500 zaměstnanců, z toho kolem 400
v hlavním závodě ve Schönbergu.

Japonská technologická skupina Yaskawa
bude investovat v Evropě
Japonská technologická skupina Yaskawa
hodlá do roku 2022 vytvořit v Evropě minimálně 200 nových pracovních míst. Vyplývá to z pondělního prohlášení Hiroshiho
Ogasawary (ředitel a prezident společnosti
Yaskawa Electric Corporation) a Manfreda
Sterna (prezident a generální ředitel společnosti Yaskawa Europe, vice-prezident
společnosti Yaskawa Electric Corporation)
ve Frankfurtu nad Mohanem.
Společnost plánuje, že rozšíří výrobu a že ke
stávajícím výrobním závodům v Japonsku
a Číně otevře nový závod na výrobu robotů
i se střediskem vývoje ve Slovinsku. Předpokládá se, že první Yaskawa Motoman roboty
z čistě evropské výroby sjedou z výrobní linky
v roce 2018. Závod by měl uspokojit přibližně
80% evropské poptávky po robotech. Celkové
investice se odhadují v řádech 25 milionů eur.
Jako jeden z největších světových hráčů v odvětví průmyslových robotů s více než 350 000
nainstalovanými prodanými jednotkami a vedoucí mezinárodní dodavatel řídicí a automatizační techniky usiluje společnost Yaskawa
o strategii ambiciózního rozšiřování v Evropě.
Aby toho společnost založená v roce 1915 dosáhla, usiluje záměrně o zvrácení světového
trendu přesidlování technologického know-how a výroby z Evropy do Asie.

TECH news

Současně společnost YASKAWA zaměstnává
kolem 350 vývojových a aplikačních techniků
v rámci Evropy. Nové výrobní a vývojové kapacity umožní ještě rychlejší přizpůsobení robotických řešení v Evropě, což bude také posilovat spolupráci s výrobci zařízení na těchto
trzích. Díky tomu bude YASKAWA držet krok
s evropským trhem a technologickými trendy.
„Evropa je lídrem
v řadě technologií.
YASKAWA chce důsledně ukázat svým
zákazníkům, že je
ráda, že tu může být
a že se může zapojit
do společného vývoje
ještě lepších a účinnějších řešení“ dodal
p. Stern.
Společnost Yaskawa
rozšiřuje své evropské aktivity pomocí
investic do stávajících
robotických podniků,
jakož i elektronické
řídicí techniky. V poslední době společnost rozšířila svůj
obchodní model díky
strategickým akvizicím

v oblasti průmyslové kontrolní techniky a „zelené energie“. Soustředí se na energetická
řešení v oblasti větrné energie a elektrifikace
pohonů lodí.
Kontakt na tiskové oddělení:
Za Yaskawa Czech s. r. o.
jaroslav.matula@yaskawa.eu.com

Na tiskové konferenci za přítomnosti hostů ze Slovinska, management firmy Yaskawa představil plán strategických
investic v Evropě: Hiroshi Ogasawara (Representative Director & President YASKAWA Electric Corporation – 3-tí
zprava), Masahiro Ogawa (Corporate Vice President YASKAWA Electric Corporation – 5-tý zprava), Manfred Stern
(President & CEO YASKAWA Europe, Corporate Vice President YASKAWA Electric – 2-hý zprava), Bruno Schnekenburger (President & Division Director, Robotics Division YASKAWA Europe GmbH – 6-tý zprava), Jukka-Pekka
Mäkinen (President & CEO The Switch – a YASKAWA company – 1-ní zprava) – Zdroj: Yaskawa
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KW9M: Jeden výrobek pro dohled
nad vyrobenou i spotřebovanou energií
Zjistěte více na:
www.panasonic-electric-works.cz

TECH news
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním
svázaných, na 1500 striktně vyselektovaných, jmenných, konkrétních mailových
adres kompetentních osob. Publikování krátkých tiskových zpráv, novinek, aplikací
je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
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Mediální partneři veletrhu MSV Brno 2017 (9. - 13. říjen)
Mediální partneři plastikářské konference FORMY Brno 2017 (17. - 18. květen)
s distribucí také na veletrzích Chemplast-MSV Nitra (23. - 26. květen)
a Plastpol Kielce ( 23. - 26. květen)
Kolín, listopad 2016

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
zde náhled Svět plastů speciál PLASTEX-MSV Brno 2016

č.1/2017 – FORMY Brno, CHEMPLAST-MSV Nitra, PLASTPOL Kielce vyjde 15. května
(uzávěrka 11.4.) aktivní distribuce tohoto vydání na všech plastikářských veletrzích a konferenci,
rovněž možnost vložení nebo samostatné distribuce vašich firemních materiálů

č.2/2017 – MSV Brno vyjde 25. září (uzávěrka 1.9.) 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
Těším se na příjemnou a pragmatickou spolupráci
MACH Petr – za vydavatele Světa plastů a TECHnews - mach agency s.r.o.

TECH news
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Ceník inzerce 2017
Svět plastů – formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)
1/2 strany
190 x 132

barevné provedení

barevné provedení

1/4 strany
92 x 132

*)

*)

minimální možný rozměr

1/1 celá strana
190 x 270

barevné provedení

39 000,–

24 000,–

17 000,–

černobílé provedení

černobílé provedení

černobílé provedení

31 000,–

20 000,–

14 000,–

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

1/ Full Banner
468x60 px
7000,– /měsíc

3/ Square button 125x125 px
5000,– /měsíc

2/ Square
250x250 px
6000,– /měsíc

4/ Skyscraper
120x600 px
7000,– /měsíc

3

Elektronický zpravodaj vydávaný ve spolupráci s časopisem Svět plastů, www.svetplastu.eu.
Vydavatel: mach agency s.r.o., Vrchlického 951, Kolín 4, tel.: +420 606 715 510, e-mail: mach@machagency.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázána jakákoli další publikace, přetištění
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF.
Zájemci o komerční spolupráci s TECHnews najdou ceník a další informace na webu www.svetplastu.eu.

TECH news

9 --- 9

1. 12.
13.
12.2015
2016

