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MSV Brno 8.–12. 11.–vaše expozice v plastikářské hale G1
Váháte nad účastí na veletrhu MSV Brno? Ať již z důvodu nákladů, nebo nejistých okolností.
Řešením je váš stánek v rámci společné expozice realizované mediálním partnerem veletrhu,

časopisem Svět plastů.
Volejte pro více informací – Petr MACH – 606 715 510

Svět plastů vyjde před MSV Brno – 25. 10. , uzávěrka 4. 10.

Pro domluvu online a print inzertní spolupráce,
případně vizuální návrh veletržní expozice volejte ihned

MACH Petr _ 606 715 510, mach@machagency.cz

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem 
www.svetplastu.eu

č. 23 – květen 2021

www.sumitomo-shi-demag.eu

VÁŠ KONTAKT

Úspora energie.

* Spotřeba komerčně dostupného lisu: cca. 2,4kW/h. IntElect 50-110, doba cyklu 14,4 s,  

 hmotnost zdvihu 21,23 g PP, Spotřeba energie: 2,15kW/h. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Sumitomo (SHI) Demag  
Plastics Machinery Česko spol. s r.o.

K Bílému Vrchu 2912/3 193 00 Praha 9 Česká republika

Phone  +420 296 226 210
  +420 296 226 211Email  sdcz.info@shi-g.com

  sdcz.servis@shi-g.com

NOVÝ IntElect  Maximální výkon –  minimální spotřeba.

Aktuální vydání Světa plastů číslo 23 - květen 2021
ke stažení ve formátu PDF zde.

You may download The World of Plastic No. 23- 2021
in PDF HERE.

Nový systém horkých vtoků řady S
pro malé vstřikované díly
Společnost Oerlikon HRSflow představí 
nové malé systémy horkých vtoků řady 
S s nízkými nároky na prostor ve formě. 
Hlavní oblastí použití je výroba technických 
součástí malých rozměrů.

Podle aplikace může být nová řada S vybavena 
našroubovanými nebo nenašroubovanými 
(čelními) tryskami. Velikost vnitřního vrtání 
lze zvolit podle hmotnosti vstřikované dávky. 
Projekt umožňuje kompaktní konstrukci formy 
s minimální vzdáleností trysek 37 mm. Ve verzi 
s uzavíratelnými tryskami je řada S kombinována 
buď s kompaktním válcem o výšce 62 mm, 
nebo, ve verzi s nastavitelnou polohou jehly, 
s válcem o výšce 70 mm. Díky rozsáhlým interním 
laboratorním testům bylo zajištěno optimální 
těsnění a termoprofil podél celé trysky. Speciální 
geometrie kanálů navíc umožňuje rychlé změny 
barev.

Nová řada S je vhodná pro nízké hmotnosti 
vstřikovaných dávek, formy s více dutinami 
a tenkostěnné díly. Mezi typické aplikace 
patří spotřební zboží, technické a elektronické 
součástky a malé automobilové díly, jako jsou 
znaky, vnitřní spínače, knoflíky pro zvukové 
systémy nebo součásti klimatizace.

Na veletrhu Fakuma společnost Oerlikon 
HRSflow představí použití nové řady S pro 
takzvaný Hydration Reminder z polypropylenu 
(PP). Je připevněn na lahvi nebo sklenici 
a signálem připomíná uživateli, aby pravidelně 
pil. Řada S umožnila splnit požadavky na nízkou 
hmotnost dílu díky tloušťce stěny o pouhém 1 
mm a požadavky na rychlou změnu barvy.

Mezi typické aplikace nové řady horkých vtoků 
Oerlikon HRSflow patří malé technické díly, jako je 
kryt pro smart Hydration Reminder. 

http://www.svetplastu.eu
http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/SVET_PLASTU_21_WEB_2020.pdf
https://www.hrsflow.com/


elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 2 - 6. 9. 2021

Herrmann Engineering –
Pětinásobné nadšení
Společnost Herrmann Ultrazvuk 
optimalizovala strukturu svých služeb 
pod souhrnným názvem „HERMANN 
ENGINEERING“. Každý jednotlivý krok 
od prvního kontaktu se zákazníkem až 
po vyexpedování a uvedení hotového 
zařízení do provozu je podřízen dosažení 
optimálních výsledků svařování. Specialisté 
pro ultrazvuk vám k tomuto účelu dokáží 
poskytnout unikátní kombinaci služeb.

Výrobek, který dokonale splňuje požadavky 
zákazníka, nevznikne náhodou. Společnost 
Herrmann Ultrazvuk se systematicky zabývala 
svou podnikovou strukturou a definovala pět 
pilířů, které pomáhají pochopit a optimálně 
uspokojit potřeby zákazníků. Kromě důvěry, 
technických znalostí, palety modulárních výrobků 
a celosvětové organizace se zaměřuje na realizaci 
udržitelných řešení.

Generální ředitel společnosti Herrmann Ultrazvuk 
Thomas Herrmann vysvětluje: „Základem 
veškerého našeho jednání je důvěryhodný 
vztah mezi zákazníkem a společností Herrmann 
Ultrazvuk. Naším cílem coby TRUSTED ADVISORA 
je, abychom byli vždy vnímáni jako důvěryhodný 
poradce. Jen tak s námi může zákazník bez 
obav sdílet citlivé informace, které potřebujeme 
k přesnému pochopení jeho požadavků. Potom 
můžeme komunikovat jako rovný s rovným. 
Navíc sdílíme své rozsáhlé znalosti o ultrazvuku 
z tisíců úspěšných projektů v rámci školení 
a poradenství.“

Jakmile se seznámíme s požadavky zákazníka, 
začíná řízení projektu. Ve společnosti Herrmann 
Ultrazvuk nazýváme tuto fázi APPLICATION 
ENGINEERING. Při vývoji ideálního svařovacího 

procesu pro konkrétní projekt bereme v úvahu 
všechny důležité aspekty, počínaje poradenstvím 
ohledně ideálního utváření švu, přes výrobu 
vzorových dílů až po uvedení hotového zařízení 
do provozu a školení zaměstnanců.

Projekt je dokončen až tehdy, když uděláme vše, 
co je možné. Herrmann tento požadavek stručně 
shrnuje ve formulaci „PERFECT PRODUCT“. 
Zde pomáhá rozsáhlý sortiment modulárních 
výrobků, jehož vhodná kombinace je připravena 
poskytnout řešení téměř pro každou výzvu. 
Tímto způsobem vznikají za maximálně krátkou 
dobu systémy svařování, které se dají hladce 
integrovat do stávajícího výrobního prostředí 
a vydrží dlouho v provozu. Všechny stroje 
a systémy jsou vyráběny v Německu.

Po uvedení systémů svařování do provozu 
pokračuje společnost Herrmann Ultrazvuk 
v podpoře svých zákazníků. Pod heslem 
„GLOBAL SERVICE“ jsou specialisté ve více než 
40 ultrazvukových laboratořích a Tech-Centrech 
ve 20 zemích připraveni okamžitě pomoci 
a poradit v místním jazyce. Provádějí pravidelný 
servis zákazníkům a informují o nových trendech 
a možnostech.

Ultrazvuková technologie je navíc mimořádně 
šetrná ke zdrojům. Proces vyžaduje méně energie 
než alternativní metody a současně je stabilnější. 
Podrobně reprodukovatelné výsledky svařování 
zajišťují velmi nízkou míru zmetkovitosti. Na 
vlastní svarový šev je také potřeba méně 
materiálu než při jiných procesech spojování. 
Společnost Herrmann Ultrazvuk tak pomáhá 
firmám vyrábět jejich produkty s nižší spotřebou 
energie a materiálu a nabízet jejich zákazníkům 
udržitelnější řešení. Kromě toho se v laboratořích 

se špičkovou technologií společnosti již nyní 
zkoumají řešení budoucnosti, například využití 
recyklátů nebo biologicky odbouratelných 
materiálů.

Kombinace více než 60 let zkušeností 
s ultrazvukem, širokého sortimentu výrobků, 
výroby nejvyšší kvality v Německu a celosvětové 
organizace je v oblasti ultrazvukového svařování 
jedinečná.

Generální ředitel Thomas Herrmann vysvětluje: 
„Inovace je ve společnosti Herrmann Ultrazvuk 
samozřejmostí již od jejího založení před více 
než 60 lety. V minulých letech společnost 
prošla intenzivním růstem. Zaměstnance 
spojuje nadšení pro technologii ultrazvukového 
svařování, které mohou uplatnit v každodenní 
práci. Proto se již dlouho zabýváme naší firemní 
kulturou a objasňujeme naše hodnoty, tak aby 
byly pro každého srozumitelné. Touto cestou se 
budeme ubírat i nadále.“

HERRMANN ENGINEERING integruje všechny 
důležité aspekty do vývoje a realizace optimálního 
výrobního procesu
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Revoluce v technologii koinjekce

ENGEL zvyšuje společně se společností Top Grade Molds
podíl recyklátu v sendvičových komponentech

Nová technologie koinjekce, kterou 
společnost ENGEL vyvinula společně se 
společností Top Grade Molds, umožňuje při 
výrobě kbelíků vysoký podíl recyklovaného 
materiálu, který je zcela uzavřen 
v nepoužitém materiálu a pře-konává 
tak obvyklou technologii sendvičového 
vstřikování. Veškeré výhody této nové 
metody budou prezentovány při výrobě 
kbelíků o objemu 5 galonů během sympózia 
ENGEL live e-symposium 2021 ve dnech 
22. až 24. června. V kombinaci s novým 
vstřikovacím strojem ENGEL duo speed je 
dosahováno velmi krátkých dob cyklu.

V celém světě roste politický tlak na použití 
recyklovaných plastových materiálů. Některé 
země již dnes předepisují minimální podíl 

recyklátu u určitých výrobků. V západní části 
USA je například v některých oblastech na 
trhu požadován u kbelíků podíl recyklátu 25 
procent. Nelze opomenout také požadavek, aby 
tmavý recyklovaný materiál nebyl viditelný ani 
v bodu vstřiku. Tyto trendy posunuly vývoj nové 
metody koinjekce. S podílem recyklátu vyšším 
než 30 procent pětigalonové kbelíky vyrobené 
v rámci sympózia ENGEL live e-symposium 
v mezinárodním srovnání jasně překračují tyto 
velmi přísné americké požadavky.

Velmi krátké doby cyklu
Partnerem ve vývoji společnosti ENGEL je 
výrobce nástrojů specializovaný na obalové apli-
kace Top Grade Molds z kanadské Mississaugy. 
Kbelíkovou formu určenou pro světovou 
premiéru poskytne americký výrobce kbelíků 

M & M Industries (Chattanooga, Tennessee). Tato 
forma pracuje na vstřikovacím stroji ENGEL duo 
speed, který společnost ENGEL vyvi-nula cíleně 
pro požadavky výrobců kbelíků a skladových 
a přepravních nádob. Tento nový typ velkého 
stroje spojuje produktivitu a efektivitu s krátkými 
dobami cyklu. Koinjekce zajišťu-je krátké doby 
cyklu a také výrobu kbelíků obvyklou metodou 
jednokomponentového vstřiko-vání.

Koinjekce umožňuje koncentraci upraveného 
materiálu v jádru dílu a jeho úplné uzavření 
do vrstvy z nepoužitého materiálu. Aby byla 
možná také recyklace sendvičových výrobků na 
konci jejich doby použití, je nepoužitý materiál 
a recyklát ze stejného plastu. Při výrobě pěti-
galonových kbelíků se zpracovává HDPE, přičemž 
recyklát pochází ze sběru starého plastu.
pokračování na další straně

https://td-is.cz/konference-it-forum-2021/?utm_source=newsletter+plasty&utm_medium=banner+plasty&utm_campaign=konference+&utm_id=konference
https://www.herrmannultraschall.com/
www.engelglobal.com
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Jednací jazyky: 
čeština a angličtina

On-line přihláška a podrobné informace:
www.polymer-composites.cz 

Vložné na konferenci: 
3950 Kč
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN)  
s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD,  
obědy, občerstvení v průběhu konference  
a společenský večer.

Termíny:

•  přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov) 
do 30. 7. 2021

•  potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel  
do 31. 8. 2021

•  přihláška propagačních aktivit   
do 15. 9. 2021

•  úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku   
do 15. 9. 2021

Kontaktní adresa:
pc2021@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.

pořádají

mezinárodní konferenci

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

26. – 27. října 2021

Česká republika, Tábor

Cílem konference je seznámit účastníky  

s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie 

kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, 

výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

• vývoj materiálů a jejich vlastnosti 

• technologie zpracování 

• nanokompozity

• inovační aplikace 

• konstrukce a výpočty 

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro 
prezentaci studentských, magisterských  
a doktorských vědecko-výzkumných prací.

Firmy mají možnost propagace  
v jednoduchém výstavním prostoru,  
inzerce v pozvánce a ve sborníku  
a formou distribuce firemní literatury:
• prezentace příspěvku  v ceně vložného

• umístění posteru  v ceně vložného

• výstavní prostor (panel a stůl)  8 000 Kč

• inzerce v programu (formát A5, barevně) 5 000 Kč

• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně) 7 000 Kč

• umístění loga na obálce sborníku 6 000 Kč

• distribuce propagačních materiálů 1 500 Kč

MEZINáROdNÍ KONFERENCE

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021
SPOLEK PRO TECHNICKOU POdPORU  
A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

Odborná skupina – Mechanika kompozitních 
materiálů a konstrukcí 
České společnosti pro mechaniku

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
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Maximální kvalita výrobků
Největší výzvou při sendvičovém vstřikování 
plastů je dosažení vysokého podílu recyklátu 
bez ovlivnění kvality výrobku a výkonu. Vývoj 
se proto zaměřil na sloučení obou tavenin plas-
tu ve formě bez jejich předchozího promíchání 
v toku taveniny. K přepínání z recyklátu na 
primární nepoužitý materiál v blízkosti kavity, 
přímo v místě vstřiku, se proto používá systém 
jehlového uzávěru.
5galonové kbelíky se v Severní Americe 
univerzálně používají pro nejrůznější výrobky. 
Obě frakce materiálů – jádro a hlavní materiál – 
jsou ve výrobním procesu od sebe striktně 
oddě-leny a recyklát je také u bodu vstřiku 
zcela obklopen nepoužitým materiálem. Proto 
je tato nová metoda koinjekce zajímavá také pro 
potravinářský průmysl.
Představením nové metody koinjekce posiluje 
společnost ENGEL dále svou kompetenci 
v oblasti výroby sendvičových výrobků s jádrem 
z recyklátu. Zatímco metoda skinmelt předsta-
vená společností ENGEL na veletrhu K2019 najde 
své uplatnění především ve výrobě tech-nických 
dílů a logistických boxů a palet, splňuje metoda 
koinjekce vyvinutá společně se spo-lečností Top 
Grade Molds nároky výrobců kbelíků a také 
dalších menších obalových výrobků a je vhodná 
také při použití vícekavitních forem.
Posílení použití recyklátu je jedním z důležitých 
předpokladů pro vybudování oběhového 
hospodářství v oblasti plastů. Tento proces 
společnost ENGEL společně se svými partner-
skými podniky intenzivně podporuje.
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Pětigalonové kbelíky mají v Severní Americe univerzální použití. (Obrázek: iStock) 

 

   
Za účelem demonstrace se kombinuje průhledný hlavní materiál z nepoužitého materiálu s černým 
recyklátem. Je tak viditelný vysoký podíl recyklátu. (Obrázky: ENGEL) 
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Vysoká hospodárnost je zajištěna také díky kompaktní dvoudeskové technologii společnosti ENGEL. 
Stroj duo speed je u všech velikostí uzavírací síly kratší než srovnatelné vstřikovací stroje používané v 
této oblasti, což šetří nákladnou plochu haly. (Obrázek: ENGEL) 

 
ENGEL AUSTRIA GmbH 
ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí 
veškeré technologické moduly pro zpracování plastů z jediného zdroje: vstřikovací stroje pro 
termoplasty a elastomery a automatizaci, přičemž jednotlivé komponenty jsou konkurenceschopné i 
samy o sobě a jsou úspěšné na trhu. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní Americe a 
Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým 
zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a 
nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní. 

Kontakt pro novináře: 
Ute Panzer, vedoucí úseku marketingu a komunikace, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-Mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt pro čtenáře: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, E-Mail: sales@engel.at 

Právní upozornění: 
Běžné názvy, obchodní názvy, názvy produktů apod. uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny 
autorskými právy. Mohou také zahrnovat ochranné známky a jako takové jsou chráněny, aniž by byly 
výslovně zvýrazněny.  

www.engelglobal.com 

 

  

 

Tisková | zpráva 
 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009 
sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 
3 

 
Pětigalonové kbelíky mají v Severní Americe univerzální použití. (Obrázek: iStock) 

 

   
Za účelem demonstrace se kombinuje průhledný hlavní materiál z nepoužitého materiálu s černým 
recyklátem. Je tak viditelný vysoký podíl recyklátu. (Obrázky: ENGEL) 

 

 

  

 

Tisková | zpráva 
 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009 
sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 
3 

 
Pětigalonové kbelíky mají v Severní Americe univerzální použití. (Obrázek: iStock) 

 

   
Za účelem demonstrace se kombinuje průhledný hlavní materiál z nepoužitého materiálu s černým 
recyklátem. Je tak viditelný vysoký podíl recyklátu. (Obrázky: ENGEL) 

 

Za účelem demonstrace se kombinuje průhledný hlavní materiál z nepoužitého materiálu s černým 
recyklátem. Je tak viditelný vysoký podíl recyklátu.

Pětigalonové kbelíky mají v Severní Americe 
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Spokojenost našich zákazníků 
a kvalitní práce je pro nás na 
prvním místě
Na otázky odpovídá Ing. Michal Slaba, jednatel 
společnosti Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. 
se sídlem ve Velkých Nepodřicích u Písku.

Kontakt:

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.

Malé Nepodřice 67
397 01 Dobev
Tel: +420 384 972 165
info@wittmann ‑group.cz
www.wittmann ‑group.cz

Společnost Wittmann Battenfeld přišla do 
Písku před 17ti lety?
Ano, společnost (tehdy ještě pod názvem) 
Wittmann CZ spol. s r.o. byla založena v říj-
nu 2003, jako dceřiná firma společnosti Witt-
mann Kunststoffgeräte GmbH Rakousko, kte-
rá je mateřskou firmou skupiny WITTMANN 
Group s celosvětovou působností. Naše firma 
je zodpovědná za prodej strojů a zařízení pro 
plastikářský průmysl, poradenství, záruční 
i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů 
pro zákazníky v České a Slovenské republice.
Jakým vývojem od té doby prošla?
Na první roky činnosti firmy velmi rád vzpo-
mínám, bylo to takové pionýrské období. Prv-
ních pár měsíců jsem byl tehdy sám a kancelář 
měl u sebe doma v Písku. Ihned po založení 
firmy jsem proto začal hledat první spolupra-
covníky a vhodnější pracovní prostory. V prů-
běhu prvního čtvrtletí roku 2004 již vznikl 
malý tým, s nímž jsem se přestěhoval do pro-
najatých kanceláří v Písku.
První léta byla obdobím slibného rozvoje 
a naše kanceláře nám záhy začaly být malé. 
Chtěli jsme totiž nabízet i školení, mít před-
váděcí prostory, vlastní konstrukční oddělení 
apod. Proto jsem byl v roce 2007 vedením 
společnosti pověřen, abych našel vhodný po-
zemek pro stavbu vlastního sídla. Pozemek

jsem nakonec našel v Malých Nepodřicích 
u Písku.
Jak vývoj vaší firmy ovlivnila hospodářská 
krize 2008‑9?
Rok 2008 byl bezpochyby milníkem, rokem 
velkých změn, a pro nás dvojnásob. Na jaře 
roku 2008 došlo v koncernu WITTMANN 
k historicky největší akvizici, a to převzetí fir-
my BATTENFELD Kunststoffmaschinen GmbH 
– významného výrobce vstřikovacích strojů, 
který se kvůli chybnému financování na tře-
tích trzích, přílišnou rotací kádrů na manažer-
ských pozicích a absenci dlouhodobé koncep-
ce dostal do neřešitelných potíží.
Do této doby jsme se snažili být nezávislí na 
dodavatelích vstřikovacích strojů a s mnohý-
mi jsme na našem trhu spolupracovali. Akvi-
zicí „Battenfeldu“ jsme se však přes noc stali 
pro některé naše stávající obchodní partne-
ry konkurenty. Já jsem si rovněž velmi dobře 
uvědomoval, že tímto krokem se naše port-
folio rozroste tak, že budeme muset rozšířit 
stávající servisní i obchodní tým. Název naší 
firmy se zároveň rozšířil na Wittmann Batten-
feld CZ spol. s r.o.
Na zakoupeném pozemku v Malých Nepod-
řicích u Písku jsme i v období vrcholu velké 
hospodářské krize započali na jaře 2009 s vý-
stavbou vlastního sídla, která bylo dokončena 
koncem roku 2010.

Vaše společnost nabízí ucelený program 
periferií a strojů na zpracování plastů. Kde 
všude se s Vašimi výrobky můžeme setkat?   
Skupina Wittmann zřejmě jako jediná na svě-
tě nabízí ucelený výrobní program periferních 
zařízení a strojů na zpracování (vstřikování) 
plastů jedné značky. Jedná se zejména o ro-
boty, manipulátory i komplexní automatizo-
vaná pracoviště, IML ‑systémy, lokální i cent-
rální zařízení na sušení a dopravu granulátu, 
temperační přístroje, chladící zařízení a prů-
tokoměry, drtiče vtoků i dílů a od již zmíně-
ného roku 2010 i vstřikovací stroje Wittmann 
Battenfeld.
Výrobní závody koncernu jsou umístěny v Ra-
kousku, Maďarsku, Francii, USA, Číně. Tato 
celosvětová skupina dodává prostřednictvím 
svých dceřiných společností a obchodních za-
stoupení výrobky do více než 80 zemí světa 
a objemem své produkce především v oblas-
ti automatizace vstřikovacích procesů zaují-
má dominantní postavení na světovém trhu. 
V současné době pracují stroje a zařízení 
WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 li-
sovnách plastů v České a Slovenské republice. 
Uživatelé strojů jsou především výrobci tech-
nických plastových dílů orientovaní na auto-
mobilový a elektrotechnický průmysl.
Podařilo se zrealizovat vlastní oddělení kon‑
strukce? A jak jste zkvalitnili služby pro zá‑
kazníky?
Počátkem roku 2011 jsme se přestěhovali 
do nové vlastní moderně a účelově zařízené 
budovy u Písku. Díky této kvalitativní změně 
jsme mohli založit vlastní konstrukční odděle-
ní jednoúčelových strojů a zařízení, které nám 
umožňuje jak doplnění nabídky sériových ro-
botů o uchopovače a jednoúčelová pracoviště 
ke vstřikovacím strojům, tak i obecnou mož-
nost konstrukce průmyslových automatizova-
ných systémů.
Jak dále vzděláváte Vaše spolupracovníky 
a jaké benefity jim poskytujete?
Naše firma zajišťuje pro své zaměstnance růz-
né typy školení, a to jak odborného charakte-
ru, které probíhají většinou u mateřské firmy 
v Rakousku, tak i pravidelnou výuku angličti-
ny, nebo např. školení obchodních dovedností 
(tzv. soft skills).
Naši zaměstnanci užívají řadu firemních be-
nefitů jako např. 1 týden dovolené navíc, 
možnost čerpání „sick days“, nápoje zdarma, 
organizování firemních teambuildingů.
Ve Velkých Nepodřicích u Písku jste vybudo‑
vali zcela nové prostory firmy. Jde o velice 
zajímavou stavbu, která poskytuje Vašim za‑
městnancům velice příjemné pracovní pro‑
story. Mimo to jaké další vybavení má?
Jak již bylo řečeno, počátkem roku 2011 
jsme dokončili stavbu vlastního sídla v Ma-
lých Nepodřicích, respektive její první část. 
Z důvodu dalšího velmi dynamického rozvoje 
padlo v roce 2016 rozhodnutí o dalším roz-
šíření stávajícího sídla o druhou halu a další  

administrativní budovu. Stavba byla započata 
v polovině roku 2017 a byla dokončena v srpnu 
2018. Tím firma dostala dnešní konečnou podobu.
Jedná se o velmi moderní ekologickou stavbu, 
která nabízí zaměstnancům velmi příjemné 
pracovní prostředí. Prostory jsou v zimě vytá-
pěné a v létě chlazené sofistikovaným systé-
mem tepelných čerpadel, čistá dešťová voda 
ze střech je zachycována a sváděna do ob-
jemných podzemních zásobníků, které slouží 
jako zdroj pro automatické zavlažování zeleně 
a v letošním roce jsme na střechy administ-
rativních budov instalovali dvě fotovoltaické 
elektrárny, které ve spojení s bateriemi by 
měly pokrýt asi 35 – 40% spotřeby firmy. Díky 
umístění na střeše neruší celkový vizuální do-
jem stavby. Firma svou činností neprodukuje 
žádný nebezpečný odpad.
Pomáháte i komunitám ve svém okolí. Pod‑
porujete nějaké aktivity obcí, sport, kulturu?
Naše firma je v oblasti sportu pravidelně hlav-
ním sponzorem akce Sportovec roku a písec-
kých basketbalistů Sršni Sokol Písek. Finančně 
také podporujeme různé charitativní organi-
zace a projekty (Sdružení vozíčkářů Barka, vůz 
pro soc. Ústav dětí a mládeže apod.)
S jakými plány jdete do roku 2021?
I letošní hospodářský rok bude výrazně ovliv-
něn opatřeními v souvislosti s pandemii CO-
VID‑19. Vzhledem k velmi silné orientaci čes-
kého i slovenského průmyslu na automobilní 
sektor, mají tato opatření dopad i na většinu 
našich zákazníků, kteří působí právě na tomto 
trhu. Od uvolnění restriktivních opatření první 
vlny jsme od podzimních měsíců zaznamenali 
zvýšenou obchodní aktivitu a obnovení výro-
by na plnou výrobní kapacitu u většiny našich 
zákazníků z automobilového sektoru. Tento 
trend byl patrný i z hlediska celého koncernu  

Wittmann Group, kdy nárůst objednávek 
dosáhl úrovně roku 2017‑8, do té doby his-
toricky nejvyššího stavu vstupu objednávek. 
V současné době je ještě brzy na to prediko-
vat budoucnost, a to díky důsledkům opatření 
druhé a třetí vlny COVID‑19, které se projeví 
s jistým zpožděním. I přes tato omezení by 
firma měla ukončit letošní rok s kladným hos-
podářským výsledkem.

Ing. Michal Slaba
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TECH news - 4 - 10. 1. 2017

Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. získala 
výhradní autorizaci pro český trh na další čtyři roky
Společnost Maier & Korduletsch Maziva k.s. je jedinou českou společností, které se podařilo získat 
čtyřletou výhradní autorizaci od společnosti ExxonMobil pro český trh.
Jednatelka společnosti, paní Jana Sidunová komentuje danou skutečnost následovně:
“Snažíme se o nárůst prodeje a vysoký standard zákaznického servisu. Naše výsledky se meziročně neustá-
le zlepšují a již nyní plánujeme další investice do rozvoje naší společnosti a celkově do značky Mobil. Jsme 
rádi, že se nám podařilo od roku 2011 získat postavení na trhu, a že jsme za to byli společností ExxonMobil 
oceněni.”
Chcete li tedy mít jistotu koupě originálního produktu a nadstandardní zákaznický servis, obraťte se 
na Maier & Korduletsch Maziva – partnerství, které nedrhne.

Akvizice Chemetallu dokončena
Ludwigshafen, Německo – 5. ledna 2017 – 
Koncern BASF dokončil akvizici Chemetallu, spo-
lečnosti na globální povrchové úpravy spadající 
původně pod firmu Albermale. Díky tomuto kroku 
divize BASF Coatings rozšiřuje své portfolio, aby 
byla poskytovatelem komplexnějších řešení.

Společnost BASF kombinuje své know-how z ob-
lasti chemie a nátěrových aplikací s odbornými zna-
lostmi povrchových úprav firmy Chemetall. Spojení 
byznysu bude těžit ze vzájemné globální infrastruk-
tury, rozsahu trhu a přístupu na něj. Řízení nových 
příležitostí povede k růstu díky bezkonkurenční na-
bídce řešení pro všechny zákazníky.

„Tato akvizice je pokračováním naší strategie růstu 
BASF  v České  republice.  Rozšíření  portfolia  o  vy-
soce  inovativní  řešení  předúprav  svařených  dílů 
karoserie nám umožní získat strategickou výhodu 
a lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků z ob-
lasti  stále  rostoucího  automobilového  průmyslu,“ 
říká Filip Dvořák, Managing Director a Country 
Manager společnosti BASF spol. s r.o. v České 
republice – viz. foto. Jeho slova potvrzuje také 
prezident divize BASF Coatings, Markus Kamieth: 
„Vřele vítáme naše nové kolegy. Akvizice Chemeta-
llu nám umožní významně rozšířit náš trh. Kombi-
nací odborných znalostí a inovativní síly dvou glo-
bálních lídrů trhu urychlíme inovace a pomůžeme 
našim klientům, aby byli ještě úspěšnější.“

Chemetall vyvíjí a vyrábí technologie a systémo-
vá řešení pro povrchovou úpravu. Jejich produk-
ty chrání kovy před korozí, usnadňují tvarování 
a obrábění. Zajišťují řádnou přilnavost povlaku, 
aby byly díly optimálně připraveny k procesu na-
tírání. Tyto chemické produkty se používají v celé 
řadě průmyslových odvětví, jako jsou automoti-
ve, letectví, úpravy hliníku nebo tvarování kovů. 
Prodeje Chemetallu za kalendářní rok 2015 činily 
845 milionů dolarů.

Aby se společnost BASF připravila na bezpro-
blémovou integraci, zavedla tým řízení globální 

integrace, který zajistí kontinuitu provozu při 
zachování jasné priority v plnění zákaznických 
potřeb.

O divizi BASF Coatings – povrchové úpravy
V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí 
a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních 
laků pro OEM, hmoty pro opravu automobilo-
vých laků a technické laky, jakož i dekorativní 
barvy. Vytváří pokročilá výkonná řešení a řídí 
výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil 
potřeby partnerů po celém světě. BASF sdílí do-
vednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních 
a globálních týmů ve prospěch zákazníků pro-
vozováním společné sítě míst v Evropě, Severní 
Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří. V roce 
2015 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově 
obratu cca 3,2 miliard eur.
V roce 2016 koncern BASF získal společnost Che-
metall, předního světového dodavatele apliko-
vaných povrchových úprav pro kovové, plastové 
a skleněné substráty v celé řadě průmyslových 
odvětví a koncových trzích. Díky této expanzi se 
BASF stává ještě lepším poskytovatelem řešení 
pro nátěry. Řešení mimo vaši představivost – ná-
těry společnosti BASF. Pro vice informací o divi-
zi BASF Coatings a jejich produktech navštivte 
www.basf-coatings.com.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou 
budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch 
s ochranou životního prostředí a klademe důraz 
na společenskou odpovědnost. Přibližně 112 tisíc 
zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu 
našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po 
celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do 
pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, 
Functional Material & Solutions, Agricultural Solu-
tions a Oil & Gas. V roce 2015 dosáhla BASF obratu 
přes 70 miliard eur. Akcie společnosti BASF se ob-
chodují na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně 
(BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete 
https://www.basf.com/cz/cz.html.

BASF_Ultracom2016Anz 190x270+3_Tsch_mnl_ZW.indd   1 31.03.16   12:46

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost 
BASF SE, patří k předním firmám chemického prů-
myslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů 
je distribuován celý sortiment inovativních a vy-
soce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 
2015 měla skupina BASF v České republice 296 
zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 915 milionů 
eur. Další informace jsou uvedeny na internetové 
stránce www.basf.cz.

TPE S VYSOKÝM  
OBSAHEM RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 8638 9810-0 
www.kraiburg-tpe.com

VÁŠ KONTAKT PRO ČR A SK: 
MG PLASTICS s.r.o.  |  www.mgplastics.cz

https://www.biesterfeld.com/
http://mgplastics.cz/
http://www.wittmann-group.cz
https://incoe.com/
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Společnost Flowise představuje
nový web o průtokoměrech
Po úpravě webových stránek o filtračních 
systémech přišla řada i na průtokoměry 
Flowise. Stránky naleznete na nové doméně 
flowise.eu ve dvou jazycích, italštině 
a angličtině. Web prošel výraznými změnami 
jak po stránce grafické, tak i z hlediska 
architektury webu a navigačních prvků, 
vysoce optimalizovaných pro přístup 
z různých zařízení.

Každá z pěti sérií průtokoměrů (5 Serie, 2 
Serie, 1M Serie, 1R Serie a Mini) má svůj vlastní 
katalogový list s podrobnými informacemi 
o dané řadě. Průtokoměry jsou vyrobeny vždy 
z jednoho kusu materiálu PMMA a vybaveny 
hydraulickými přípojkami. Díky modulární 
koncepci můžeme nabídnout modely s různým 
počtem regulovaných zón, nejvýše pak 24. Díky 
interaktivním fotografiím si zákazníci mohou 
prohlédnout všechny letošní technické novinky, 
mezi něž patří například plastové zátky odolné 
vůči vysokým teplotám a masivnější hydraulické 
přípojky.

Na webových stránkách se lze přihlásit k odběru 
našeho newsletteru, který vás bude informovat 
o všem, co je u Flowise nového; také můžete 

získat slevový kupón na první objednávku. 
Webové stránky jsou napojeny na profil LinkedIn, 
který sledují odborníci z plastikářského i dalšího 
průmyslu po celém světě.
Společnost Flowise sídlí v italském městě 
Cornaredo (nedaleko Milána), kde ji v roce 
2008 založili dva mladí bratři, Luca a Fabrizio 
Casazza. Zaměřuje se na inovativní řešení 
regulace a filtrace tekutin (včetně vody, vzduchu 
a plynu), která drží krok se stále se rozvíjejícím 
průmyslovým trhem. Výhradním zástupcem 
pro ČR a SR je společnost JAN SVOBODA s.r.o., 
zajišťující dodávky kvalitních komponent pro 
vstřikování plastů a zpracování lehkých kovů.

SpolečnostFlowise 
(www.flowise.eu a www.flowise.it) vyrábí nové 
průtokoměry z PMMA, určené pro regulaci 
průtoku chladicí vody a dalších kapalin. Naše 
průtokoměry italského designu i výroby si pro 
své formy vybrala řada světových špiček v oblasti 
vstřikování plastů, tlakového lití, vyfukování 
a tepelného tváření. Kromě průtokoměrů nabízí 
Flowise i masivní rozvaděče pro chladicí okruhy, 
vyrobené z eloxovaného hliníku, a dále filtrační 
systémy (www.flowise-filtrazione.it), které zajistí 
požadovanou kvalitu vody v chladicím okruhu.

JAN SVOBODA s.r.o. Přadlácká 26 602 00 Brno 
Web: www.jansvoboda.cz
E-mail: obchod@jansvoboda.cz Tel.: 549 243 939
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 Představení nové knihy o vstřikování plastů
Ing. Lubomíra Zemana

Na český a slovenský trh 
po třech letech přichází 
nová odborná publikace 
o vstřikování plastů od 
Ing. Lubomíra Zemana. 
V nakladatelství Grada 
tak vychází kniha 
Vstřikování plastů 2: 
simulace, analýzy, 
odstraňování vad, 3D 
tisk – teorie a praxe, která 
na první díl obsahově 
plnohodnotně navazuje 
a rozvíjí jej o řadu témat.

Po úvodu do makromolekulární chemie 
a termické analýzy polymerních materiálů 
(včetně infračervené spektrometrie) se věnuje 
problematice zvyšování užitné a zpracovatelské 

vlastnosti vstřikovacích materiálů, popisuje 
jednotlivé technologie zpracování plastů, 
zabývá se i modifikacemi základní technologie 
vstřikování plastů a oblastí využití simulačních 
programů i interpretací výsledků simulací, včetně 
jejich využití pro optimalizaci procesu vstřikování 
termoplastů. Přínosná je i kapitola popisující 
praktické možnosti využití 3D tisku při výrobě 
prototypových výstřiků z termoplastů.
Nejrozsáhlejší (a prakticky zaměřenou) částí 
knihy je pak průvodce pro řešení problémů 
a odstraňování vad při vstřikování termoplastů. 
Do publikace je zařazen i rozsáhlý test čítající 
přes 200 otázek pro ověření odborných znalostí 
z oblasti vstřikování termoplastů. Odpovědi 
k testu čtenář nalezne ke stažení v profilu knihy 
na stránkách nakladatelství (www.grada.cz 
h t t p s : / / w w w . g r a d a . c z / v s t r i k o v a n i -
plastu-2-12094/).

Kniha je členěna do deseti detailních kapitol 
na rozsahu 448 stran. Jednotlivé okruhy témat 
doprovází barevné fotografie a schémata, díky 
čemuž je kniha velmi přehledná.
Kniha Vstřikování plastů 2 je určena studentům 
středních i vysokých škol technického zaměření. 
Hlavní důraz klade na praktické využití v přímé 
výrobě. Proto ji využijí technologové, seřizovači, 
konstruktéři vstřikovacích forem, manažeři 
z oblasti vstřikování termoplastů, apod.
V oboru vstřikování termoplastů se Ing. Lubomír 
Zeman věnuje publikační činnosti, pracuje jako 
konzultant, vypracovává znalecké posudky. 
Přednáší na odborných konferencích, seminářích, 
kurzech se zaměřením na zpracování plastů. 
Je členem přípravných výborů odborných 
konferencí, seminářů a kurzů. Aktuální kniha 
je jeho třetí publikovanou knihou na téma 
vstřikování plastů.

- 6 -

S recyklátem.
Stejný výsledek.

http://www.flowise.eu
www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
www.grada.cz/vstrikovani-plastu-2-12094/
http://www.rosler.com
https://www.engelglobal.com/de/at/produkte/circular-economy-kunststoffrecycling.html
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Zamezení chyb měření
pomocí teplotní kompenzace
Dosažení spolehlivých výsledků měření v jakémkoli prostředí
Odchylka s od referenční teploty může 
způsobit velké chyby měření. Záznam teploty 
umožňuje matematickou kompenzaci 
tepelných vlivů na souřadnicový měřicí 
stroj. Výsledkem je mnohem ekonomičtější 
alternativa k vysoce přesné klimatizované 
měřicí místnosti.

Odchylky teploty jsou jednou z mnoha různých 
složek nejistoty měření. Teplota stroje, stupnice 
a obrobku má přímý vliv na výsledek měření. 
Odchylky teploty v místnosti od referenční teploty 
20 °C mají na tyto teploty nepřímý vliv. Dalšími 
ovlivňujícími faktory jsou zbytkové teplo obrobku 
(např. ze zpracování a manipulace) a také zdroje 
tepla v měřicím zařízení (např. motory, světelné 
zdroje). Časové teplotní gradienty způsobují drift 
výsledků měření.

Hlavními tepelně indukovanými zdroji nejistoty 
měření jsou lineární roztažnost obrobku 
a odměřování s rostoucí teplotou. Další tepelně 
indukované chyby měření jsou způsobeny 
deformací měřicího zařízení a změnou délky 
dotyku při kontaktním měření. Tyto vlivy nejsou 
u většiny přístrojů korigovány.

Velikost odchylky měření se liší v závislosti 
na koeficientu tepelné roztažnosti materiálu 
obrobku. Teplotní korekce výsledků měření 
je nutná pouze v případě, že je po celou dobu 
měření udržována referenční teplota. To 
znamená, že se udržuje konstantní teplota 20 °C 
jak pro celý souřadnicový měřicí stroj (CMM), tak 
pro obrobek.

Tepelně indukovaná změna délky

Čím větší je koeficient tepelné roztažnosti 
materiálu α, délka obrobku L0 a teplotní odchylka 
ΔT od referenční teploty, tím větší je tepelně 
indukovaná chyba délky ΔL:

ΔL = α * L0 * ΔT

Bez teplotní kompenzace je například výsledkem 
měření délky 100 mm dlouhého obrobku PVDC 
při teplotě 25 °C a stupnicích na ocelových 
podložkách chyba měření přibližně 70 µm.

S rostoucí teplotou se obrobek rozpíná a chyba 
měření se zvyšuje. Protože se rozšiřují i měřítka, 
dochází k částečné kompenzaci odchylky měření 
(obr. 1). Proto byla ve výše uvedeném příkladu 

změna délky odměřování na ocelových nosičích 
odečtena od změny délky obrobku. Pokud 
se měří obrobky ze stejného materiálu jako 
odměřování, účinky roztažnosti se vzájemně 
kompenzují za předpokladu, že na měřítkách 
a obrobku panují stejné teplotní podmínky. Tato 
metoda má však dvě nevýhody: Zaprvé, v praxi 
je poměrně vzácné, aby se teploty stupnice 
a obrobku přesně shodovaly, a zadruhé, tímto 
způsobem lze měřit pouze obrobky vyrobené ze 
stejného materiálu jako stupnice.

Stupnice ze speciální keramiky mají koeficient 
tepelné roztažnosti blízký nule, takže je třeba 
zohlednit pouze roztažnost obrobku. To však 
samo o sobě není optimálním řešením pro 
kompenzaci teplotně vyvolaných odchylek 
měření. Je tomu tak proto, že bez matematické 
teplotní korekce bude chyba způsobená teplotní 
roztažností obrobku větší, pokud se neroztáhnou 
i stupnice. Matematická korekce teplotních vlivů 
je zde naprosto nezbytná, pokud nelze zajistit, 
aby obrobky byly měřeny přesně při teplotě 20 
stupňů.

Specifikace pro reálné podmínky prostředí

Pro každý souřadnicový měřicí stroj udává 
výrobce maximální přípustnou odchylku měření 
délky za definovaných podmínek. Tyto podmínky 
zahrnují také teplotní interval, ve kterém přístroj 
pracuje v rámci daných specifikací. Specifikace 
se obvykle vztahují na teplotní odchylky ± 2 
K od referenční teploty 20 °C v měřicí místnosti. 
Někteří výrobci zaručují vyšší výkonnost měřicího 
přístroje pro stabilnější teplotní podmínky tím, 
že uvádějí nižší maximální přípustnou odchylku 
měření délky, například pro teplotní výkyvy 
pouze ± 1 K.

Jen málo výrobců nabízí specifikace pro provoz 
přístroje v neklimatizovaném prostředí, například 
pro měření ve výrobě. V takovém případě 
by měla platit uvedená maximální přípustná 
odchylka měření délky alespoň pro teplotní 
interval mezi 16 °C a 30 °C. Upozorňujeme, že 
výrobce by tuto specifikaci neměl omezovat na 
etalony s koeficientem roztažnosti = 0. Taková 
specifikace by měla jen malý praktický význam, 
protože málokdo měří obrobky s touto vlastností.

Teplotní čidla na odměřování jsou standardním 
vybavením všech souřadnicových měřicích strojů 
Werth. Pomocí koeficientu tepelné roztažnosti 
materiálu stupnice je lineární roztažnost 
matematicky korigována.

Matematická korekce teplotních odchylek 
měření

U přístrojů s obzvláště malými odchylkami měření 
(HA - High Accuracy a UA - Ultra Accuracy) se 
používají stupnice ze speciální keramiky. Tyto 
přístroje se obvykle instalují v klimatizovaných 
místnostech i přes matematickou korekci teploty. 
Pro přesné stanovení koeficientu roztažnosti 
může být nutná komplexní kalibrace na 
obrobku. Nejistota matematické teplotní korekce 
způsobená nejistotou kalibrace koeficientu 
roztažnosti by jinak mohla při větších teplotních 
rozdílech zvýšit i odchylky měření související 
s teplotou. Klimatizací se rovněž zamezí dalším 
výše uvedeným vlivům (zkreslení atd.).

Při použití souřadnicového měřicího stroje ve 
výrobním prostředí je možné měřit teplotu 
dodatečně v měřicím objemu nebo přímo na 
obrobku. Druhá varianta poskytuje přesnější 
výsledky, ale je složitější pro obsluhu. Koeficient 
tepelné roztažnosti pro různé materiály lze 
obvykle převzít z tabulek nebo jej lze určit 
kalibrací. Po zadání koeficientu teplotní 
roztažnosti pro příslušný materiál obrobku 
vypočítá měřicí software WinWerth roztažnost 
obrobku a naměřené hodnoty odpovídajícím 
způsobem koriguje.

Kompenzace teploty obrobku je nezbytná ve 
výrobním prostředí a v měřicích místnostech 
s minimální nebo žádnou klimatizací. 
Kompenzace teploty obrobku se musí používat 
také u obrobků s malými tolerancemi nebo na 
velké rozměry, kde je změna délky v závislosti na 
teplotě výraznější.
Lze jej snadno dodatečně namontovat na 
přístroje Werth a zaručuje provoz přístroje 
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Synventive představuje  
eGate® 2.0

Společnost Synventive, obchodní společnost 
v rámci strategické obchodní skupiny Barnes 
Molding Solutions, s potěšením oznamuje uve-
dení novinky eGate® 2.0, nejnovějšího přírůstku 
do svých řídicích technologií activeGate. Systém 
eGate poskytuje kompletní řízení pohybu jehel 
pro velké aplikace se sekvenčně uzavíratelnými 
jehlami. Tato nová generace eGate dává tech-
nicky vyspělím lisovnám plastů mnohem větší 
možnosti a poskytuje čistý, tichý a energeticky 
úsporný provoz, který je přesný a opakovatelný.
Elektrické válce eGate jsou přímo přišroubovány 
na manifoldu pro snadnou instalaci, které nabí-
zejí jak kompaktní rozměry, tak malou výšku sys-
tému. Přesné elektrické ovládání každého válce, 
polohy jehly, její rychlosti a zdvihu je schopno 
přinést:
î Optimálně vizuálního povrchu třídy A
î Přesné vyvážení vstřiku
î Redukce deformací
î Snížení upínací síly vstřikovacího stroje
î Redukce hmotnosti vstřikovaného dílu
î Větší flexibilitu aplikací
î Bezúdržbový motor

Nové snadno použitelné intuitivní 
zobrazení eGate ob-
sahuje jednoduchý 
editor, typu drag and 
drop, pro snadné 
nastavení, ukládání 
programů a přehled 
forem, stejně jako 
nabízí různé úrov-
ně uživatelského 
přístupu.
Rozšiřující se port-
folio společnosti 
Synventive sahá od 
jednoduchých mo-
nitorovacích sys-
témů až po přesně 
regulované tlakové 
řízení a přichází 
s více než 20 lety 
zkušeností s ac-
tiveGate, což za-
jišťuje optimální 
technologii pro 
každou aplikaci.

Pokročilé elektrické ovládání velkých aplikací

eGate ovládač

O Barnes Molding Solutions

Barnes Molding Solutions je strategická 
obchodní jednotka v rámci skupiny Bar-
nes Group, která zahrnuje vysoce respek-
tované značky v nástrojích pro vstřikování 
plastů, horkých vtoků a ovládací prvky, 
Synventive, männer, Thermoplay, Pria-
mus, Gammaflux a FOBOHA. Komplexní 
portfolio pokročilých technologií a služeb 
s přidanou hodnotou přináší společnosti 
Barnes Molding Solutions prvotřídní ře-
šení založená na nástrojích, kde zákazníci 
v oblasti vstřikování plastů vyžadují široké 
spektrum aplikací. Pro více informací 
navštivte www.BGInc.com.

w w w . s y n v e n t i v e . c o m

eGate motor
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25 years with KraussMa�ei Pioneering Plastics

25 let společně 
na českém a slovenském 
trhu  se vstřikovacími stroji 
a automatizací

1996–2021 

Společnost KUBOUŠEK vstoupila do průmyslu 
zpracování plastů v roce 1991, rok po svém za-
ložení, a původní orientaci na kontrolu kvality 

a měřicí přístroje tak obohatila o rychle rostoucí 
plastikářský segment. Před 25 lety, v roce 1996, se 
rozvlnila klidná hladina rozděleného trhu v Čes-
ku a na Slovensku uzavřením spolupráce se spo-
lečností KraussMaffei. Na vývoj této spolupráce 
vzpomíná Ivan Kuboušek, zakladatel společnosti 
KUBOUŠEK.

Vzpomínáte si na počátky spolupráce  
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Vzpomínám si velmi dobře. Od 
počátku svého podnikání jsem cítil obrovskou pří-
ležitost v plastikářském průmyslu a pečlivě jsem 
hledal vhodného partnera, se kterým bychom 
působili na českém a slovenském trhu. A zároveň 
partnera, který by splňoval má kritéria dodávat 
zákazníkům špičková technologická zařízení v ob-
lasti vstřikovacích strojů. Po prvních zkušenostech 
s obchodními partnery na tomto trhu a pečlivé 
analýze se KraussMaffei ukázal jako jasný kandi-
dát. Stroje KraussMaffei vždycky byly (a stále jsou) 
technologicky o krok napřed. A tak začaly námlu-
vy…
Jak náročné byly tyto námluvy?
Ivan Kuboušek: KraussMaffei v té době také hledal 
způsob, jak expandovat na místní trh. A my jsme 
jim mohli nabídnout zázemí, pětiletou zkušenost 
na rychle se měnícím a rozvíjejícím trhu, a hlavně 
již částečně vybudovanou základnu zákazníků. Pří-
nos byl na obou stranách a námluvy proběhly ve-
lice hladce, a proto jsme se během pár měsíců stali 
v roce 1996 oficiálním zastoupením KraussMaffei 
v České a Slovenské republice.
Jak obtížné bylo přijít na trh s novou značkou 
vstřikovacích strojů?
Ivan Kuboušek: Začátky jednoduché nebyly. Trvalo 
téměř 10 let, než se u nás začaly stroje KraussMa-
ffei významněji prodávat.
KraussMaffei je sice nejstarší firma se sériovou 
výrobou vstřikovacích strojů na světě a pyšní se 
mnohými rekordy, např. ve velikosti či konstrukci 
strojů nebo i v zavádění nových technologií při 
zpracování plastů, ale přesto v České a Slovenské 

provozu se dokončuje vzhledem k velikosti až 
u zákazníka. To nám umožňuje poskytovat zákaz-
níkům veškeré služby od nabídky až po realizaci  
dodávky včetně následné podpory jedním auto-
rizovaným dodavatelem. A to je ojedinělé nejen 
v Evropě, ale na mnoha vyspělých světových tr-
zích. I proto naše týmy v současné době zajišťují 
čím dál častěji dodávky služeb v mnoha evrop-
ských zemích.
Mám ‑li to shrnout, za těch 25 let se náš vztah 
s mateřskou firmou KraussMaffei hodně upevnil 
na základě stále rozsáhlejší vzájemné spolupráce. 
Zejména narostla oboustranná důvěra a respekt.
A jaké jsou plány do dalších 25 let spolupráce 
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, ale naopak potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových techno-
logiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty musíme 
zavést na trh i v Česku a na Slovensku. Ačkoliv je 
zavádění nových technologií běh na dlouhou trať, 
jsem přesvědčen, že je to správná cesta. Proto ne-
ustále usilujeme o intenzivnější spolupráci na poli 
nových technologií, a to i přesto, že některé jsou 
na našem trhu často neznámé, i když je Krauss-
Maffei má zavedené a stále zavádí dle svého hes-
la Pioneering Plasics již roky do svého portfolia. 
Očekáváme, že to pomůže našim zákazníkům dát 
svým produktům právě již zmiňovanou vyšší při-
danou hodnotu, potřebnou produktivitu a hlavně 
konkurenceschopnost.
Naše Technologické centrum získává každoroč-
ní praxí nové zkušenosti a kompetence a stá-
vá se opravdu naším centrem excelence stejně 
jako naše rostoucí Vzdělávací centrum. To vše 
synergicky plní i další náš cíl: přiblížit a přenést 
co nejblíže zákazníkovi produkty výrobců, kte-
ré zastupujeme a nabídnout partnerství našim 

republice byla v 90. letech spíše neznámou fir-
mou. K tomu přispěla izolace od západních trhů 
a u firmy KraussMaffei i z titulu embarga na tuto 
značku díky zbrojní výrobě její tehdejší sesterské 
divize proslavené ve světě svým tankem Leopard 
II, který je dodnes standardem v mnoha zemích 
aliance NATO.
Dnes už tomu tak není. Podařilo se nám tuto znač-
ku, její kvalitu a technologický náskok společně 
prosadit i u nás. A stejně jako po celém světě, 
i u nás už je KraussMaffei vnímán jako synonymum 
pro průkopnictví či pionýrství v průmyslu zpraco-
vání plastů. Dnes tak patří český a slovenský trh se 
svým potenciálem pro nové technologie postave-
ném na historických a geopolitických podmínkách 
pro firmu KraussMaffei mezi nejvýznamnější na 
celém světě.
25 let je dlouhá doba. Co se během těchto let 
změnilo?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, spíše se potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových tech-
nologiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty 
musíme zavést na trh. A to je běh na dlouhou  
trať. Na tuto cestu se stále orientuji, a proto 

zákazníkům i při vývoji a zavádění nových tech-
nologií včetně automatizace. Chceme důsledněji  
využít potenciál naší akreditované kalibrační labo-
ratoře ke kalibraci nejen standardních přístrojů, ale 
i celých systémů do nichž zahrnujeme i vstřikovací 
stroje. Metodiku akreditované kalibrace jsme vy-
vinuli a zařadili do výkonů naší laboratoře v roce 
2019.
V příštích letech chceme držet krok s firmou 
KraussMaffei, která masivně investuje do nových 
technologií, digitalizace v oblasti komunikace 
a správy strojů. V této době staví nebo právě do-
končila čtyři vlastní výrobní závody v Německu 
a v Číně, aby mohla plnit své vize v oblasti digi-
talizace strojů, služeb a podpory zákazníkům. Do 
konce roku 2022 se má přemístit centrála a největ-
ší výrobní závod do Parsdorfu na okraji Mnichova 
a bude se jednat o největší přesun v Mnichově od 
přemístění tamního letiště v roce 1992. Na ploše 

se snažíme o intenzivnější spolupráci s firmou 
KraussMaffei jako naším největším obchodním 
partnerem. A to zejména na poli nových techno-
logií, které na našem trhu, ač je KraussMaffei má 
ve svém portfoliu, jsou často ještě neznámé. Právě 
zavedení těchto technologií může zajistit našim 
zákazníků schopnost dát svým produktům vyšší 
přidanou hodnotu. A to je cesta, do které inves-
tujeme. Proto stále zvyšujeme schopnost našeho 
Technologického centra. Přinášíme zákazníkovi 
nejen očekávanou podporu s produkty našich 
partnerů, ale pomáháme při vývoji a zavádění 
inovací a nových technologií. Naše zkušenosti na 
trhu, podpora partnerů a orientace se na přidanou 
hodnotu, tudíž co nejlepší poměr výkon/cena, je 
klíč k posílení našich pozic na trhu. My jsme nikdy 
nedodávali a nemůžeme dodávat za nejnižší cenu 
i když víme, že cena je často až na prvním místě. 
V každé zdravé firmě hledící do budoucnosti musí 
být na prvním místě otázka, kolik vydělám na kon-
ci, a ne za kolik koupím na začátku. To je klíč k pro-
speritě, a to je o inovacích a investicích do techno-
logií. A to je naše cesta. Investujeme do kvality, co 
nejužší spolupráce s našimi partnery, a to jak na 
straně dodavatelů, tak na straně odběratelů.
Změnil se za celou dobu spolupráce i vztah  
KUBOUŠEK – KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Samozřejmě. První roky jsme si 
museli vybudovat své místo na slunci a dokázat, 
že jsme pro KraussMaffei správným partnerem. To 
se během celé doby upevnilo a dnes už to není jen 
o prodeji nových strojů a základní servisní podpo-
ře KraussMaffei v Česku nebo na Slovensku. Naši 
podporu jsme rozšířili postupně o vlastní školicí 
týmy, tým aplikačních inženýrů nebo vlastní kon-
strukční a projektové týmy.
Již několik let máme svůj vlastní tým těžké-
ho servisu s vybavením i na stěhování a mon-
táž nových strojů. Jejich výroba a uvedení do  

250 000 m2 bude vedle moderních výrobních a ad-
ministrativních hal odpovídajícím potřebám 21. 
století i zákaznické centrum o rozloze 15 000 m2.
To vše chceme s firmou KraussMaffei využít k dal-
šímu růstu, posílení kvality a zvětšení podílu na 
trhu. A to samozřejmě i na základě našich zkuše-
ností nabytých od založení skupiny KTI v roce 1990 
a zejména pětadvacetileté spolupráce s firmou 
KraussMaffei. Předpokládáme, že po roce 2022, 
kdy oslavíme 30 let v plastikářském segmentu, pro-
mítneme vše do realizace plánovaných investic na 
rozšíření našich center excelence v Českých Budě-
jovicích. A to včetně nových výrobních prostor pro 
automatizaci a testování, aby v nás zákazníci nalezli 
spolehlivého a důvěryhodného dodavatele a part-
nera pro svoje výrobní kapacity, technologie a pro-
dukty. Čeká nás hodně výzev, tvrdé práce a neustá-
lého zlepšování a hledání nových možností.

www.kubousek.cz

25 let KUBOUŠEK a KraussMaffei
Před 25 lety spojila svoje síly firma KUBOUŠEK na českém a slovenském trhu  
se společností KraussMaffei – pionýrem v plastikářském průmyslu

V roce 2017 společnost KUBOUŠEK otevřela v Českých Budějovicích své Technologické centrum, které využívají zákaz-
níci k testování a zavádění nové výroby. Zároveň je zázemím pro výrobu automatizace, která je stále více na vzestupu.

KraussMaffei masivně investuje do budoucnosti. V Parsdorfu poblíž Mnichova buduje svou novou centrálu a moderní 
výrobní závod na rozloze 250 000 m2. Výrobní závody současně staví nebo rozšiřuje na dalších dvou místech  
v Německu, v čínském Jiaxingu a také zvyšuje kapacity svého inovačního centra v USA.

V Technologickém centru 
skupiny KUBOUŠEK zákazníci 
testují nové technologie na 
nejmodernějších strojích  
KraussMaffei od 800 do 4500 
kN s podporou zkušených apli-
kačních inženýrů tohoto centra.

Odborné semináře ve školicím 
středisku KUBOUŠEK

X X
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dát. Stroje KraussMaffei vždycky byly (a stále jsou) 
technologicky o krok napřed. A tak začaly námlu-
vy…
Jak náročné byly tyto námluvy?
Ivan Kuboušek: KraussMaffei v té době také hledal 
způsob, jak expandovat na místní trh. A my jsme 
jim mohli nabídnout zázemí, pětiletou zkušenost 
na rychle se měnícím a rozvíjejícím trhu, a hlavně 
již částečně vybudovanou základnu zákazníků. Pří-
nos byl na obou stranách a námluvy proběhly ve-
lice hladce, a proto jsme se během pár měsíců stali 
v roce 1996 oficiálním zastoupením KraussMaffei 
v České a Slovenské republice.
Jak obtížné bylo přijít na trh s novou značkou 
vstřikovacích strojů?
Ivan Kuboušek: Začátky jednoduché nebyly. Trvalo 
téměř 10 let, než se u nás začaly stroje KraussMa-
ffei významněji prodávat.
KraussMaffei je sice nejstarší firma se sériovou 
výrobou vstřikovacích strojů na světě a pyšní se 
mnohými rekordy, např. ve velikosti či konstrukci 
strojů nebo i v zavádění nových technologií při 
zpracování plastů, ale přesto v České a Slovenské 

provozu se dokončuje vzhledem k velikosti až 
u zákazníka. To nám umožňuje poskytovat zákaz-
níkům veškeré služby od nabídky až po realizaci  
dodávky včetně následné podpory jedním auto-
rizovaným dodavatelem. A to je ojedinělé nejen 
v Evropě, ale na mnoha vyspělých světových tr-
zích. I proto naše týmy v současné době zajišťují 
čím dál častěji dodávky služeb v mnoha evrop-
ských zemích.
Mám ‑li to shrnout, za těch 25 let se náš vztah 
s mateřskou firmou KraussMaffei hodně upevnil 
na základě stále rozsáhlejší vzájemné spolupráce. 
Zejména narostla oboustranná důvěra a respekt.
A jaké jsou plány do dalších 25 let spolupráce 
s KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, ale naopak potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových techno-
logiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty musíme 
zavést na trh i v Česku a na Slovensku. Ačkoliv je 
zavádění nových technologií běh na dlouhou trať, 
jsem přesvědčen, že je to správná cesta. Proto ne-
ustále usilujeme o intenzivnější spolupráci na poli 
nových technologií, a to i přesto, že některé jsou 
na našem trhu často neznámé, i když je Krauss-
Maffei má zavedené a stále zavádí dle svého hes-
la Pioneering Plasics již roky do svého portfolia. 
Očekáváme, že to pomůže našim zákazníkům dát 
svým produktům právě již zmiňovanou vyšší při-
danou hodnotu, potřebnou produktivitu a hlavně 
konkurenceschopnost.
Naše Technologické centrum získává každoroč-
ní praxí nové zkušenosti a kompetence a stá-
vá se opravdu naším centrem excelence stejně 
jako naše rostoucí Vzdělávací centrum. To vše 
synergicky plní i další náš cíl: přiblížit a přenést 
co nejblíže zákazníkovi produkty výrobců, kte-
ré zastupujeme a nabídnout partnerství našim 

republice byla v 90. letech spíše neznámou fir-
mou. K tomu přispěla izolace od západních trhů 
a u firmy KraussMaffei i z titulu embarga na tuto 
značku díky zbrojní výrobě její tehdejší sesterské 
divize proslavené ve světě svým tankem Leopard 
II, který je dodnes standardem v mnoha zemích 
aliance NATO.
Dnes už tomu tak není. Podařilo se nám tuto znač-
ku, její kvalitu a technologický náskok společně 
prosadit i u nás. A stejně jako po celém světě, 
i u nás už je KraussMaffei vnímán jako synonymum 
pro průkopnictví či pionýrství v průmyslu zpraco-
vání plastů. Dnes tak patří český a slovenský trh se 
svým potenciálem pro nové technologie postave-
ném na historických a geopolitických podmínkách 
pro firmu KraussMaffei mezi nejvýznamnější na 
celém světě.
25 let je dlouhá doba. Co se během těchto let 
změnilo?
Ivan Kuboušek: Můj názor se ani po třiceti letech 
na trhu nemění, spíše se potvrzuje. Jsem pře-
svědčen, že naše budoucnost je v nových tech-
nologiích s vysokou přidanou hodnotou, a ty 
musíme zavést na trh. A to je běh na dlouhou  
trať. Na tuto cestu se stále orientuji, a proto 

zákazníkům i při vývoji a zavádění nových tech-
nologií včetně automatizace. Chceme důsledněji  
využít potenciál naší akreditované kalibrační labo-
ratoře ke kalibraci nejen standardních přístrojů, ale 
i celých systémů do nichž zahrnujeme i vstřikovací 
stroje. Metodiku akreditované kalibrace jsme vy-
vinuli a zařadili do výkonů naší laboratoře v roce 
2019.
V příštích letech chceme držet krok s firmou 
KraussMaffei, která masivně investuje do nových 
technologií, digitalizace v oblasti komunikace 
a správy strojů. V této době staví nebo právě do-
končila čtyři vlastní výrobní závody v Německu 
a v Číně, aby mohla plnit své vize v oblasti digi-
talizace strojů, služeb a podpory zákazníkům. Do 
konce roku 2022 se má přemístit centrála a největ-
ší výrobní závod do Parsdorfu na okraji Mnichova 
a bude se jednat o největší přesun v Mnichově od 
přemístění tamního letiště v roce 1992. Na ploše 

se snažíme o intenzivnější spolupráci s firmou 
KraussMaffei jako naším největším obchodním 
partnerem. A to zejména na poli nových techno-
logií, které na našem trhu, ač je KraussMaffei má 
ve svém portfoliu, jsou často ještě neznámé. Právě 
zavedení těchto technologií může zajistit našim 
zákazníků schopnost dát svým produktům vyšší 
přidanou hodnotu. A to je cesta, do které inves-
tujeme. Proto stále zvyšujeme schopnost našeho 
Technologického centra. Přinášíme zákazníkovi 
nejen očekávanou podporu s produkty našich 
partnerů, ale pomáháme při vývoji a zavádění 
inovací a nových technologií. Naše zkušenosti na 
trhu, podpora partnerů a orientace se na přidanou 
hodnotu, tudíž co nejlepší poměr výkon/cena, je 
klíč k posílení našich pozic na trhu. My jsme nikdy 
nedodávali a nemůžeme dodávat za nejnižší cenu 
i když víme, že cena je často až na prvním místě. 
V každé zdravé firmě hledící do budoucnosti musí 
být na prvním místě otázka, kolik vydělám na kon-
ci, a ne za kolik koupím na začátku. To je klíč k pro-
speritě, a to je o inovacích a investicích do techno-
logií. A to je naše cesta. Investujeme do kvality, co 
nejužší spolupráce s našimi partnery, a to jak na 
straně dodavatelů, tak na straně odběratelů.
Změnil se za celou dobu spolupráce i vztah  
KUBOUŠEK – KraussMaffei?
Ivan Kuboušek: Samozřejmě. První roky jsme si 
museli vybudovat své místo na slunci a dokázat, 
že jsme pro KraussMaffei správným partnerem. To 
se během celé doby upevnilo a dnes už to není jen 
o prodeji nových strojů a základní servisní podpo-
ře KraussMaffei v Česku nebo na Slovensku. Naši 
podporu jsme rozšířili postupně o vlastní školicí 
týmy, tým aplikačních inženýrů nebo vlastní kon-
strukční a projektové týmy.
Již několik let máme svůj vlastní tým těžké-
ho servisu s vybavením i na stěhování a mon-
táž nových strojů. Jejich výroba a uvedení do  

250 000 m2 bude vedle moderních výrobních a ad-
ministrativních hal odpovídajícím potřebám 21. 
století i zákaznické centrum o rozloze 15 000 m2.
To vše chceme s firmou KraussMaffei využít k dal-
šímu růstu, posílení kvality a zvětšení podílu na 
trhu. A to samozřejmě i na základě našich zkuše-
ností nabytých od založení skupiny KTI v roce 1990 
a zejména pětadvacetileté spolupráce s firmou 
KraussMaffei. Předpokládáme, že po roce 2022, 
kdy oslavíme 30 let v plastikářském segmentu, pro-
mítneme vše do realizace plánovaných investic na 
rozšíření našich center excelence v Českých Budě-
jovicích. A to včetně nových výrobních prostor pro 
automatizaci a testování, aby v nás zákazníci nalezli 
spolehlivého a důvěryhodného dodavatele a part-
nera pro svoje výrobní kapacity, technologie a pro-
dukty. Čeká nás hodně výzev, tvrdé práce a neustá-
lého zlepšování a hledání nových možností.

www.kubousek.cz

25 let KUBOUŠEK a KraussMaffei
Před 25 lety spojila svoje síly firma KUBOUŠEK na českém a slovenském trhu  
se společností KraussMaffei – pionýrem v plastikářském průmyslu

V roce 2017 společnost KUBOUŠEK otevřela v Českých Budějovicích své Technologické centrum, které využívají zákaz-
níci k testování a zavádění nové výroby. Zároveň je zázemím pro výrobu automatizace, která je stále více na vzestupu.

KraussMaffei masivně investuje do budoucnosti. V Parsdorfu poblíž Mnichova buduje svou novou centrálu a moderní 
výrobní závod na rozloze 250 000 m2. Výrobní závody současně staví nebo rozšiřuje na dalších dvou místech  
v Německu, v čínském Jiaxingu a také zvyšuje kapacity svého inovačního centra v USA.

V Technologickém centru 
skupiny KUBOUŠEK zákazníci 
testují nové technologie na 
nejmodernějších strojích  
KraussMaffei od 800 do 4500 
kN s podporou zkušených apli-
kačních inženýrů tohoto centra.

Odborné semináře ve školicím 
středisku KUBOUŠEK

X X
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Školení pro pracovníky kvality vstřikování plastů v termínu 13.–15. 9. 2020
Školení je vhodné pro zaměstnance oddělení kvality.

Konstrukce vstřikovaných dílů v termínu 20.–22. 9. 2020
Školení je vhodné pro konstruktéry vstřikovaných dílů a konstruktéry vyškolených v jiných oborech.

Partner školení:

Podrobnosti ke kurzům najdete na stránkách společnosti Libeos. 
http://libeos.cz/zpracovani -plastu.p25.html

TECH news
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LEŠTĚNÍ, POVLAKOVÁNÍ
A SERVIS FOREM

www.slechta.com

OD SKELNÉHO PŘECHODU K 
REOLOGICKÝM  VLASTNOSTEM
Termická analýza a reologie od společnosti NETZSCH
www.netzsch.com/at

https://libeos.cz/
https://libeos.cz/k/skoleni-pro-pracovniky-kvality-vstrikovani-plastu-3-denni-skoleni/
https://libeos.cz/k/konstrukce-vstrikovanych-dilu-3-denni-skoleni/
www.svetplastu.eu
http://www.kubousek.cz
www.slechta.com
www.netzsch.com/at
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Termíny vycházení TECHnews 2021:
11. 1.–1. 2.–22. 2.–15. 3.–5. 4. _speciál Konf. PLASTKO Zlín – 26. 4.–17. 5. _speciál Konf. FORMY-
PLASTY Brno – 7. 6.–28. 6.–6. 9.–27. 9.–18. 10. _speciál MSV Brno – 8. 11.–29. 11.–13. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.
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