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Aktuální vydání Světa plastů číslo 26 -
ke stažení zde.

You may download The World of Plastic No. 26 - 
in PDF HERE.

Jak se relevantně a jedinečně dostat ke všem vystavovatelům? Vložte váš
tištěný materiál do odborného plastikářského titulu Svět plastů. Profesionální
roznos od BVV, 700 výtisků náklad pro veletrh PLASTEX-MSV 2022, cena 15 000 Kč.

TECH news

Těším se na Vás

Kontakt: telefon 606 715 510, e ‑mail mach@machagency.cz

mediální partneři veletrhu PLASTEX  MSV 2022
&

5. mezinárodní veletrh plastů, 
pryže a kompozitů

Stále se můžete přihlásit!

 

‑

Inovace HASCO na veletrhu
MSV 2022 Plastex
Jako dodavatel kompletního sortimentu 
s portfoliem více než 100 000 výrobků 
dodává společnost HASCO vše z jednoho 
zdroje a přispívá tak ke zvýšení efektivity 
a hospodárnosti moderní výroby forem.

Kromě mnoha novinek a dalšího vývoje se 
společnost HASCO na veletrhu MSV 2022 zaměří 
na digitalizaci.

HASCO Digital
Budou představeny všechny hlavní novinky, jako 
jsou uživatelsky přívětivé nástroje, aktualizace 
aplikace HASCO, zajímavé funkce CAD a další 
digitální služby, které usnadňují každodenní 
práci.

Technologie normalizovaných dílů
Rozsáhlý program temperace forem, který byl 
rozšířen o řadu nových výrobků z nerezové oceli, 
nabízí širokou škálu konstrukčních řešení. Nový 
temperační USA-Systém umožňuje bezpečné 
přeshraniční propojení různých přípojek 
a systémů.

V oblasti odformování doplňují nabídku 
nové vyhazovací kolíky pro odvzdušnění 
dutin a vyhazovací kolíky z kvalitní oceli HSS. 
Pro aditivní výrobu složitých součástí nabízí 
společnost HASCO kovový prášek z ocelí jakostí 
1.2709 a 1.4404. Loc Check A5900/… umožňuje 
kdykoli rychle a snadno lokalizovat polohu 
vstřikovací formy - kdekoli na světě, kde je síť 
GSM.

Technologie Hot Runner
Těžištěm technologie hot runner je inovativní 
zařízení Streamrunner®. První aditivně vyráběný 
systém horkých kanálů na světě nabízí zcela nové 
a prostorově úsporné možnosti uzavíratelných 
trysek.

Nové trysky s variabilním ústím a kontaktními 
plochami umožňují teplotní rovnováhu 
specifickou pro danou aplikaci s maximální 
odolností proti opotřebení.

   Novinky HASCO naživo na veletrhu
   MSV 2022 Plastex v hale G1 / stánek 035

Centrální spojení chladících okruhů

Jednoduše.
Online.
Objednat.

www.hasco.com

Multi systém

Banner_Multi_Coupling_193x40mm.indd   1 28.03.2022   13:07:25

Navštivte stánek Světa plastů v hale G1 - č. 85, dejte si kávu a domluvme možnosti spolupráce

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/sp_26_2022_2stranky.pdf
https://svetplastu.eu/
https://www.hasco.com
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SAXPOLYMERS
drives your to the Future.

DISTRIBUTOR:

Plastoplan s.r.o.
Nupaky 232, 251 01 Nupaky u Říčan

Česká republika
info@plastoplan.cz

www.plastoplan.cz

Šrouby do plastů REMFORM dokážou 
podstatně zlevnit a zefektivnit výrobu
Pro SFS Group po celém světě pracuje na 
12 tisíc zaměstnanců. Její záběr je velmi 
široky, je aktivní na poli automotive, ale 
zabývá se mj. také speciálními střešními 
izolacemi. V České republice má tři pobočky, 
výrobní závod v Turnově se 120 zaměstnanci 
a výrobními prostory 16 000 m2. Ten patří 
do divize Automotive, a mimo jiné se 
zaměřuje i na výrobu speciálních šroubů pro 
plastařinu. V Jirnech má divize Contruction 
sklad. Trojlístek patřící pod SFS Group 
doplňuje firma Gesipa, specializující se na 
nýtovací systémy, má sídlo v Brně.

V hledáčku Světa plastů se ocitla výroba 
speciálních šroubů pro plasty. Jejich určení 
a výhody jsme probrali s Romanem Stehlíkem, 
key account managerem, a Adamem Fiřtem, 
produktovým manažerem. Využití speciálního 
spojovacího materiálu, šroubů, firmám 
přináší výhody v podobě mnohdy značného 
zjednodušení výrobních postupů, úspory 
a zvýšení efektivity výroby.

„Jsme česká firma se švýcarskými kořeny, 
vyrábíme v Čechách. Zákazníkovi jsme schopni 
pomoci s designem, a de facto mu navrhnout 
řešení celého spoje, odzkoušet ho a udělat k němu 
veškerou dokumentaci. To je nejen v automotive 
důležité,“ říká Roman Stehlík a Adam Fiřt dodává: 
„Zákazníci vytvářejí poptávku a po prvním kole 
jednání s nimi se dostáváme k aplikaci, tak, 
aby odpovídala mezinárodním standardům. 
Snažíme se poskytnout co největší výkon s co 
nejnižšími náklady. Naším cílem je, aby z obou 
stran vše fungovalo co nejlépe – a v tom vidíme 
naši největší přidanou hodnotu. Zákazník od nás 
dostane řešení přesně na míru.“

Svět plastů (SP): Jste specialisté na šrouby do 
umělé hmoty. V čem jsou speciální?
Adam Fiřt (AF): Máme dvě řady závitů. Jedna se 
jmenuje Taptite a ta je určena do kovů, zejména 
pro hliníkové nebo magnesiové slitiny. Pak máme 
řadu závitů Remform, Remform II a Remform II HS 
(high strenght), které umožňují přímou aplikaci 
v plastech – a vynechání obstřikované, případně 
lisované vložky s metrickým závitem pro šroub. 
Tím se vstřikovaný díl obrovsky zjednoduší včetně 
montáže, a nepřicházíte o žádné mechanické 
parametry vynecháním vložky. V porovnání 
s řešením s vložkou máte za minimální peníze 
naprosto adekvátní spoj. Hlavním přínosem 
je úspora nákladů na spoj dvou nebo tří dílů. 
Ten specifický šroub budeme vyrábět vždy na 
zakázku, bude přímo určený pro daný projekt 
a může pak být použít i v jiných projektech, 
kdy třeba z prostorových důvodů jsme schopni 
upravit jeho délku už po půl milimetru.
Roman Stehlík (RS): Hlavní zprávou je, že výrobci 
plastů mohou ušetřit a zlevnit svůj výrobek, který 
se obejde bez kovové obstřikované vložky, což je 
další díl, který vstupuje do spoje a do nákladů na 
něj. My poskytneme šroub, který tu
vložku nepotřebuje a zcela ji nahradí. Umíme 
nabídnout šroub, který se dá montovat přímo 
do plastu jakéhokoli typu – pokrýváme zhruba 
50 typů plastů –, a tím pomůžeme šetřit náklady. 
Zákazníkům můžeme pak nabídnout i testování 
spoje v naší laboratoři.

SFS nabízí použitím speciálních šroubů do plastu 
zákazníkům několik výhod:

1. Dokážeme spojit dva nebo více dílů – a to 
poměrně levně.
2. Kombinace funkcí. Dokážeme šroub do plastu 
nadesignovat tak, aby měl například osazení na 
dříku šroubu, které funguje jako vodicí prvek pro 
pohyblivou součást spoje, speciální tvar hlavy 
šroubu, zajišťovací prvky na spodní straně hlavy 
a podobně.
3. Speciální bezpečnostní vtisk. Můžeme vyrobit 
Torx s jen pěti oblouky a pinem uvnitř. Toto řešení 

je využíváno poměrně často u elektroniky, nebo 
mikroelektroniky, aby se tam nikdo nedokázal 
dostat. Dokážeme udělat i rovnou drážku na 
šroubovák v kombinaci s Torx. Krom toho, 
že dokážeme uspořit v té první fázi aplikace 
u jednoduchého spoje, dokážeme vnést i know-
how, funkce navíc, ať je to přidržování dílu, nebo 
i nadrozměrný průměr hlavy, popřípadě spoj 
zatěsnit integrovaným těsněním pod hlavou 
šroubu naší vlastní konstrukce se jménem 
spedseal.
4. Dokážeme designovat ten díl, dodávat 3D 
model v stp formátu pro konstruktéry, udělat 
aplikační testy. Než se vrhneme do projektu, 
jsme schopni díl vyrobit podle AITF certifikace, 
a dokážeme zopakovat aplikační testy 
v momentě, kdy díly jsou hotové, a pak případně 
doladit finální tvar protikusu nebo dílu. Technická 
podpora pro naše šrouby zahrnuje i design 
otvoru pro šroub.
5. Nabízíme podporu u zákazníka na lince 
v momentě, kdy jsou problémy při montáži. 
Děláme doporučení na montáž, pokud tam je 
těsnění pod hlavou – tam jsou jiné požadavky 
na dotahování. Zákazníkovi se tedy postaráme 
o vše od primárního návrhu až po otáčky pro 
našroubování a dotažení, včetně utahovacích 
momentů. Nabízíme tedy službu od A do Z, není 
to tak, že bychom měli katalog, ale nabídneme 
řadu závitů a na zákazníkovi je, aby řekl, co od 
spoje čeká a co do něj chce vnést.

SP: Jde o šrouby nebo vruty?
RS: Pokud budeme šroubem nazývat jen šrouby 
s metrickým závitem, pak děláme 1/3 šroubů 
s metrickým závitem a třeba i s reaktivním 
lepidlem, 1/3 jsou Taptite, které si vytvářejí 
metrické závity samy třeba v hliníkovém odlitku. 
Zbytek jsou vruty, kterým ale stejně říkáme 
šrouby, a jsou určeny jedině do plastu a nikde 
jinde nebudou fungovat a s metrickými závity 
nemají nic společného.
pokračování na další straně

https://www.plastoplan.cz/
https://cz.sfs.com
https://www.korinex.cz/
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pokračování
SP: Jak je to s hlavami šroubů, co můžete 
nabídnout?
AF: Aktuálně máme ve výrobě 85 % se vtiskem 
Torx nebo TorxPlus, případně vylepšený o tzv. 
Autosert, na přání zákazníka jsme schopni 
vyrobit jakýkoli tvar, třeba šestihran nebo drážku 
pro plochý šroubovák či kombinaci Torx a drážky 
pro plochý šroubovák. Co si zákazník žádá, to 
dostane.

SP: Jak by měl zákazník postupovat, aby řešení 
pro něj mělo maximální smysl?
AF: Ideální stav je, když zákazník za námi přijde 
hned na začátku projektu, než začne konstruovat 
díl a k němu připravovat výrobní linku. Jakmile 
někdo navrhne vstřikovací stroj, koupí si robota 
pro zakládání metrických vložek, tak už je pozdě, 
protože už investoval a nemůže nic změnit.

SP: Co je tedy nejdůležitější?
AF: Aby za námi přišli konstruktéři dílů 
s konceptem, a my jim odpovídající šrouby 
navrhneme už na začátku – a tím se ušetří 
nejvíc. Například jsme se zákazníkem řešili držák 
olejového filtru původně vyráběný z hliníku. 
V rámci úspor byl navržen z plastu a měly do něj 
byly zalisovávány metrické bronzové vložky pro 
metrické šrouby. Navrhli jsme však zákazníkovi 
zcela adekvátní funkční řešení s použitím šroubů 
Remform, takže bylo možné zcela odstranit 
bronzové vložky, jejich zakládání do vstřikolisu, 
čekání na zchladnutí, aby v něm vložka držela. 
Šroub Remform si v plastu vytvoří závit 
a poskytne úplně stejné výsledky, jako původní 
řešení s bronzovou vložkou. Odpadá jejich 
zakládání manuálně nebo robotem, zkrátí se 
vstřikovací cyklus, takže výsledkem je podstatně 
efektivnější a lacinější výroba dílu na vstřikolisu. 
Změní se pracovní postup a přinese to vyšší 

efektivitu. Opakuji, že důležitá je účast našeho 
specialisty už při specifikaci toho výrobku.

SP: O vaší technologii, i když je revoluční, jak 
plyne z předchozího textu a šetří čas i peníze, se 
mnoho neví.
RS: Abychom našim klientům představili naši 
technologii, připravujeme pro ně semináře. Buď 
u nás v Turnově, bývá dvoudenní, kde představíme 
firmu a projdeme výrobu šroubů a jejich testování 
v různých aplikacích, představíme šrouby Taptite 
a Renform, jaké zatížení dokážou unést a jaké jsou 
jejich možnosti. Druhá část semináře je zaměřena 
na aplikace a snadnost použití našich šroubů. 
Zákazníci poznají, jaká pravidla mají dodržovat, 
aby příště mohli koncipovat další výrobky sami. 
Zmiňujeme i to, že ke šroubu můžeme přidat 
něco dalšího: předmontáž, speciální vtisk nebo 
tvar hlavy, těsnění pod hlavou, reaktivní lepidlo 
pro šrouby do plastu – to je formou mikrokapslí 
naneseno v závitu, a během aplikace se aktivuje, 
mikrokapsle popraskají, spoj vytvrdne a po celou 
životnost má pak stejné parametry až do doby, 
kdy spoj někdo povolí. Seminář je určen hlavně 
pro velké zákazníky. Ti si mohou přivézt i nějaký díl 
ze své produkce a pak se zaměříme přímo na něj, 
navrhneme použití našich metod. Se seminářem 
můžeme ale přijet přímo za zákazníkem a u něj 
řešit aplikační věci nebo spoje. V obou případech 
jsou nosnými tématy úspory nákladů a zlevnění 
výrobku.

SP: Provádíte povrchové úpravy dle požadavku 
zákazníka?
RS: Strategie koncernu SFS je taková, že povrchové 
úpravy nakupuje. My máme dodavatele 
z České republiky, druhý je v Německu a třetí 
ve Švýcarsku. Jsme schopni zajistit většinu 
žádaných povrchových úprav. SFS je na trhu přes 
60 let a začínala s výrobou šroubů, takže má 

bohaté zkušenosti. Švýcarský dodavatel dokáže 
například povlakovat šrouby M2,5 × 9 mm – a to 
nikdo jiný nedokáže.

SP: Čím ještě můžete pomoci při zvýšení 
efektivity?
AF: V souvislosti s nástupem mikroelektroniky 
v automotive začíná být důležitá technologická 
čistota dílů. Našim zákazníkům nabízíme dodávky 
šroubů v požadovaném stupni technologické 
čistoty. U automatických podávacích systémů je 
důležité zajistit 100% kvalitu dodávaných dílů. 
SFS provádí za tím účelem 100% optické třídění. 
Službu nabízíme i pro malé šroubky a třídění 
probíhá v Turnově na optických strojích. Díly 
od nás odcházejí hermeticky zabalené, tak aby 
nedošlo ke smíchání s jinými díly nebo k jejich 
znečištění. Jsme schopni vytřídit všechny šrouby 
i s aplikačním voskem nebo bez něj a dodávat 
v technologické čistotě, kterou předepíše 
zákazník.

SP: Předpokládáme, že vaše nabídka se může 
opřít o pravidelné certifikace, abyste uspěli.
AF: Každý rok procházíme certifikací a zákazníkům 
můžeme nabídnout všechny potřebné certifikace, 
například IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 
45001.

SP: A vaše poselství na závěr?
RS: Dveře naší společnosti jsou otevřené nejen 
lidem, ale i novým myšlenkám a projektům. S námi 
lze při koncipování výroby nového dílu opravdu 
ušetřit velké peníze, chce to ale začít s námi 
spolupracovat už od návrhu dílu nebo výrobku. 
Naším cílem je nabízet řešení i technologické 
pozadí, tak, aby zákazník odcházel vždy spokojen 
a rád se k nám vracel.
SFS Group CZ s.r.o., Division Automotive
Vesecko 500, CZ-511 01 Turnov
https://cz.sfs.com

Vyhazovače jsou umístěny v kotevní desce 
v průchozím otvoru pro dřík a hlava zapadá do 
zahloubení. Pro dřík se nejčastěji používá uložení 
v g6/H7 (vyhazovač/otvor). V rámci součtu 
povolených tolerančních polí se v tomto případě 
uložení může vůle až pětinásobně zvětšit. Vůle je 
v tomto uložení velice důležitá, dřík si musí sám 
najít svoji ideální polohu například v případech 
teplotních rozdílů mezi tvarem a vyhazovací 
deskou.

Pří údržbě forem z vlastní zkušenosti doporučuji 
držet se dobrého zvyku očíslovat každý kolík 
vyhazovače a příslušný otvor, i když vyhazovače 
mají stejný tvar. Tolerance průměrů mohou 
mít velký rozptyl a pokud jedno sestavení 
vyhazovacích kolíků v kotevní desce funguje, je 
dobré ho zachovat.

Proč vyhazovače praskají TaniTech
Otvory snižují tuhost desek, jsou v podstatě 
děravé jako ementál, a i to je důvod, proč 
se mohou vyhazovače křížit a prohýbat. Při 
nerovnoměrném zatížení vyhazovacího systému 
může i některá deska prasknout.
pokračování na další straně

Kotevní i opětná deska mohou mít otvory pro 
kolíky vyhazovače, pouzdra vyhazovače, kolíky, 
jádra, vodicí pouzdra, vratné kolíky, nosné 
sloupky, hydrauliku, chladící hadičky a různé další 
součásti.

Minimální a maximální vůle vyhazovače Ø 8 mm
(tolerance g6) v díře vyrobené v toleranci H7.

Otvory ve vyhazovacím systému.

Visit us at...
MSV Brno 04-07 Oct. K-Show 19-26 Oct.

Hall G1
Booth 32

Hall 15
Booth D22

https://cz.sfs.com
https://g.adspeed.net/ad.php?do=clk&tokid=eNoljEsSwiAQBe8ye6sYYJhPTgMalE0sJXFjeXdJsnz9ujob2bdbMMjtBlO3ZCCkqn4faLDC1AwTEaoGhwPG4W7rY_-DN2B1pQapPjIXvjrWuRYhYWJNVOPhGTzPPBl4ZqajPkp9fn_acr9sS3udBg45-SyUXCI5QRzw9wcdDyvd
https://www.tanitech.cz/
https://czech.sumitomo-shi-demag.eu/
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V oblasti světelné techniky se toho 
v současnosti děje hodně. V již tak širokých 
oblastech použití, jako je architektura, 
elektrotechnika a elektronika nebo 
automobilový průmysl, jde vývoj prudce 
a rychle. Od technologie chytré domácnosti 
a osvětlení zaměřeného na člověka až po 
megatrend udržitelnosti – více v rozhovoru 
s Joachimem Bernhardem a Ericem 
Möllerem, odborníky na osvětlení z firmy 
MOCOM, která je výrobním partnerem 
ALBIS PLASTIC.

Do jaké míry se za posledních 30 let změnilo 
světlo a jeho využití ve veřejných a soukromých 
prostorách?

Joachim Bernhard: Oblast použití světla se velmi 
rozšířila – kvalitativní skok v automobilovém 
sektoru, novinky v oblasti osvětlení interiérů 
a exteriérů budov, infrastruktury a spotřební 
elektroniky. Zejména LED diody způsobily 
revoluci v technologii osvětlení a vytlačují 
konvenční světelné zdroje díky své účinnosti 
a dlouhé životnosti. Do roku 2030 se očekává, 
že přibližně 80 procent všech světelných zdrojů 
bude založeno na LED. Umožňují novou kvalitu 
světla a nebývalou flexibilitu, pokud jde o tvar 
a barvu.

Můžete popsat současné trendy a kam cesta 
směřuje?

JB: Světlo se stále více vyvíjelo ze své základní 
funkce osvětlování místností nebo veřejných 
prostor v prvek komunikace a designu. 
Zejména v oblasti spotřební elektroniky, ale 
i v průmyslu, podněcuje světlo svou signalizační 
funkcí k intuitivnímu ovládání zařízení. Vizuální 
signalizace stavu zařízení zajišťuje informovanost 
uživatelů, ale v mnoha případech také podtrhuje 
estetiku výrobků. Na rozdíl od automobilového 
průmyslu se hodnocení kvality osvětlení v odvětví 
průmyslové a spotřební elektroniky často stále 
provádí vizuálně a zřídka pomocí speciálních 
zkušebních postupů.
pokračování na další straně

ALBIS – Osvětlovací technologie: 
funkčnost a nadšení designem

pokračování
Nepodepřená délka vyhazovacího kolíku je 
kritickou veličinou a častou příčinou jeho ohýbání, 
vybočení a zlomení. Pokud jste někdy sledovali 
závod ve skoku o tyči, viděli jste, jak moc se tyč 
ohne poté, co ji skokan zasadí do boxu a vyskočí, 
aby překonal laťku. Tyto tyče mohou být dlouhé 
přes 5 metrů. Pokud skokan drží tyč uprostřed, 
a ne na konci, jak moc se podle vás ohne? Zřejmě 
ani zdaleka ne tolik. Materiál, tvrdost, průměr, 
a dokonce ani délka tyče se nezměnily. Změnila 
se pouze její nepodepřená délka. Nepodepřená 
délka se rovná vzdálenosti mezi dvěma 
pevnými nebo otočnými body předmětu. Stejný 
předpoklad platí i pro vyhazovače.
Příliš dlouhá volná nepodepřená délka 
vyhazovacího kolíku je jedním z důvodů praskání 
vyhazovačů. Jedná se o kritickou proměnnou 
a častou příčinou jeho ohýbání, vybočení 
a zlomení.

minimální výšku požadovanou pro zamýšlený 
lis, což je u velkých plochých dílů běžné, je velmi 
snadné a relativně levné přidat na zadní stranu 
vyhazovací desky distanční prvky, aby se rozdíl 
vyrovnal. Přidání distanční desky na desku 
lisovacího stroje namísto distančních podložek 
na formě je zřídkakdy lepší alternativou.
Předpokládejme, že se forma dostane do výroby 
a začne se objevovat problém s vybočením 
vyhazovacího kolíku. Pokud lze zdvih vyhazovače 
zkrátit, nepřidávejte distanční bloky omezující 
zdvih. Ty nepomohou zkrátit nepodepřenou 
délku vyhazovacích kolíků. Musíte snížit výšku 
vedení a délku všech vyhazovacích a vratných 
kolíků o stejnou hodnotu.

Je logické, že čím je menší průměr vyhazovače, 
tím kratší musí být nepodepřená délka, aby se 
zabránilo vybočení. Vyhazovače o průměru 
2,5 mm nebo menší by měly být stupňovité 
nebo osazené.Je téměř nemožné, aby se kolík 
vyhazovače zhroutil kvůli vysokým vstřikovacím 
tlakům. Namáhání vyhazovačů vzniká hlavně při 
vyhazování výlisku.

Předcházet zničení vyhazovače se můžeme 
pokusit určením poměru štíhlosti.
Poměr štíhlosti =
nepodepřená délka ÷ průměr ÷ 4
Pokud je hodnota tohoto poměru větší než 100, 
můžeme očekávat, že vyhazovač selže z důvodu 
vybočení a případně následném prasknutí.
Jestliže si myslíte, že máte problém 
s nepodepřenou délkou ve formě, bude vás 
zajímat, jak ji snížit? Nejprve je třeba odhadnout, 
jak velký zdvih vyhazovače je potřeba 
k bezpečnému vyhození dílu z tvárníku. U nové 
formy se to může lišit v závislosti na konstrukci 
formy, geometrii dílu, materiálu a dalších 
faktorech.

Obvykle se k celkové výšce dílu připočítává 
asi 10 – 15 mm, ale to vše závisí na rychlosti 
vyhazování, podkosech, konstrukci formy, 
robotizaci a různých dalších faktorech.

Když objednáváte (nebo navrhujete) formu, 
určíte, jakou délku má mít vedení vyhazovacího 
pouzdra. Tento rozměr se rovná požadovanému 
zdvihu vyhazovače plus tloušťce vyhazovacích 
desek a opěrných destiček. Neměli byste chtít, 
aby pohyb vyhazování byl delší než váš odhad. 
A samozřejmě nikdy nechcete, aby byl kratší. 
Pokud se ukáže, že konstrukce formy nemá 

www.cimatron.cz

... aby vaše výroba byla ve formě 
integrovaný CAD/CAM pro nástrojárny

Prasklá kotevní deska.

Uložení vyhazovače ve formě.

Osazené vyhazovače.

Martin Marek a Libeos team

Centrální spojení chladících okruhů

Jednoduše.
Online.
Objednat.

www.hasco.com

Multi systém
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pokračování Došlo však ke změně myšlení 
s ohledem na požadavky na kvalitu výrobků 
a optické vlastnosti plastů relevantních pro tyto 
aplikace.
Eric Möller: Technologie 3D tisku před časem 
dorazila také do sektoru osvětlení. Konkrétně se 
jedná o LED svítidla vyrobená z recyklovaných 
plastů, která jsou vyráběna aditivními výrobními 
procesy – např. Signify (dříve Philips Lighting) 
je významným výrobcem v tomto oboru. Jako 
relativně nová technologie je však v této fázi 
obtížné předvídat budoucí potenciál 3D tisku 
v aplikacích osvětlení.

Existují nějaké současné oblasti vývoje, které 
budou brzy “zralé“ pro sériové užití?
JB: Ultrafialové záření, přesněji UV-C záření, je 
osvědčená technologie pro účinnou dezinfekci, 
která je známá již více než 100 let a jejíž 
aplikační potenciál v průmyslovém, komerčním 
a lékařském sektoru je prakticky neomezený. 
Ve světle Covid-19 je však tato technologie 
také stále důležitější pro veřejný a soukromý 
sektor, to má za následek nové výzvy, pokud 
jde o odolnost materiálu. V současné době 
se zabýváme výzkumem plastových směsí se 
zvýšenou odolností vůči účinkům UV-C záření. 
Kromě lékařských aplikací se zaměřujeme 
zejména na spotřebitelské aplikace pro sterilizaci 
vzduchu a vody a také na spotřební zboží, které 
je sterilizováno UV-C paprsky.

Jaké další zajímavé úkoly řešíte?
JB: Zaměření na udržitelnost se stalo nedílnou 
součástí profilů požadavků mnoha zákazníků. 
Jedním z přístupů je vývoj svítidel, která lze 

opravit, znovu použít nebo recyklovat. Aby se 
snížila uhlíková stopa konečného produktu, 
výrobci se stále častěji obracejí na osvětlovací 
směsi založené na udržitelných materiálech – 
například z bioplastů nebo recyklovaných 
surovin.

“Chceme dodávat eko udržitelné materiály, ale 
s obvyklou vysokou kvalitou“
EM: V oblasti světlo nepropustných materiálů 
již několik let v sériové výrobě používáme směsi 
Alcom® Light Blocking na bázi recyklovaných 
materiálů. Použití surovin na bázi recyklátu pro 
průsvitné materiály je jiná kapitola, protože zde 
jsou kladeny vysoké požadavky na optickou 
čistotu a definovanou barvu materiálů – zejména 
u komponentů, které jsou přímo osvětlené. 
S našimi úspěšně zavedenými řadami produktů 
Alcom® Light Diffusion (LD) a Alcom® Light 
Diffusion Deep Color (LDDC) již nabízíme směsi 
s vysoce homogenním rozptylem světla, ale 
také neustále testujeme limity toho, co je možné 
z hlediska implementace eko materiálů.

„Obecně se zvyšují požadavky na kvalitu osvětlení 
a světelnou účinnost.“
JB: Dále pozorujeme posun od statického 
k dynamickému osvětlení. Cítíme to 
v požadavcích zákazníků, kteří používají světlo 
speciálně jako designový a komunikační prvek, 
například v technologii chytré domácnosti. 
S potřebou dynamizovat osvětlení roste složitost 
hledání vhodného řešení. Interakce mezi 
člověkem a strojem je také důležitou součástí 
trendu “Human Centric Lighting“, kde jsou 
inteligentní systémy přesně uzpůsobeny pro 
pohodu a potřeby uživatelů a zároveň regulují 
spotřebu energie. Obecně platí, že požadavky 
na kvalitu osvětlení se zvyšují a zároveň se 
zvyšuje světelný výkon – to promítáme do vývoje 
u našich difuzních materiálů Alcom®, které 
využívají hybridní difuzní systémy k zajištění 
vysoce účinného rozptylu světla.

Co se stane, když se v portfoliu standardů 
MOCOM nenajde optimální řešení pro zákazníka?
EM: Naše široké produktové portfolio je 

výsledkem vývojové práce v posledních 
desetiletích, která nám umožnila čerpat 
z obrovského spektra různých řešení. Pokud 
to nestačí, jdeme do vývoje nových materiálů. 
Jen u nás v Hamburku zaznamenáváme každý 
rok kolem 600 vývojových produktů a máme 
vývojový tým čistě pro optické materiály. Se 
správnou volbou polymeru dokážeme optimálně 
vyhovět i chemicky a mechanicky náročným 
aplikacím. Pozornost je zde věnována zejména 
polymerům na bázi kopolyesterů, protože 
tato třída materiálů má výbornou chemickou 
a mechanickou odolnost.

Jaké faktory jsou zvláště důležité pro úspěšnou 
spolupráci s vašimi zákazníky?
JB: Naše zákazníky můžeme nejlépe podpořit, 
pokud se do procesu zapojíme v rané fázi. Jsme 
rádi, když můžeme podporovat naše zákazníky 
od konceptu až po hotový produkt. Zde obě 
strany těží z otevřeného dialogu a jasného profilu 
požadavků na materiál.
EM: Naprosto souhlasím. To, že se věci mění 
během vývoje projektu, je zcela běžnou 
součástí procesu. Mnoho zákazníků, kteří 
s osvětlením začínají, prochází intenzivním 
vzdělávacím procesem, který rádi doprovázíme 
a podporujeme. V tomto procesu spoléháme 
na pravidelnou výměnu výsledků testů s našimi 
partnery.

Zastoupení pro ČR a SR:
ALBIS PLASTIC CR s.r.o.
CZ - 370 01 České Budějovice
www.albis.com

Plovoucí trysky Thermoplay
s potenciálem snížení nastavené teploty vstřikování o 30 – 50°C

Vstřikovací forma jako tepelný výměník
Vstřikovací forma je pohledem tepelné bilance v podstatě tepelný výměník. Jednoduše lze tedy 
odvodit, že pokud na jedné straně omezíme vstup tepla, na druhé straně budeme potřebovat 
podstatně méně tepla odvést, čímž klesne jak spotřeba energie na topení (vstupy tepla), tak i na 
chlazení (odvod tepla).
 
Princip se zdá triviální, řešení ovšem není jednoduché. Společnost Thermoplay S. p. A. s výhradním 
zastoupením na českém a slovenském trhu firmou JAN SVOBODA s.r.o. proto vyvinula trysky 
efektivně eliminující přestup tepla z horké trysky do formy. K dispozici jsou jak horké trysky pro 
technické materiály, tak i plovoucí trysky pro standardní plasty. Z hlediska efektivity je ovšem nejlepší 
aktivní ovládání homogenity teplotního pole na vstřikovacím otvoru s pomocí standardizovaných 
vložek.

Zdroj:
https://kvalitnivystrik.cz/index.php/2020/11/13/thermoplay-2020-o-generaci-lepsi-trysky/

www.jansvoboda.cz / e-mail: svoboda@jansvoboda.cz / tel.: +420 724 286 611

Přestup tepla z trysky do formy.

http://www.jansvoboda.cz
https://kvalitnivystrik.cz/index.php/2020/11/13/thermoplay-2020-o-generaci-lepsi-trysky/%0D
https://jansvoboda.cz/
mailto:svoboda%40jansvoboda.cz?subject=
https://www.compuplast.cz
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JAN SVOBODA s.r.o. na MSV 2022

Nad rámec logistiky taveniny

Stánek 45-46 v pavilonu G1 firmy JAN SVO-
BODA s.r.o. bude pokračovat v nastoleném 
trendu ukázek ekologického vstřikování 
plastů s extrémně sníženou spotřebou elek-
trické energie pro vyšší konkurenceschop-
nost českých a slovenských vstřikoven plas-
tů.

K vidění budou tyto exponáty:
•Japonský vstřikolis JSW s efektivnější vstřikovací komorou a spotřebou rychlovarné konvice
•Plovoucí trysky Thermoplay s potenciálem snížení nastavené teploty vstřikování o 30 – 50°C
•Speciální odvzdušňovací systémy pro eliminaci zmetkovitosti při vstřikování
•Česká verze unikátní publikace s nejnovějšími poznatky o vstřikování
•Hydraulické válce s integrovaným brzděním „ABS“ pro zkrácení vstřikovacích časů až o 60 %
•Chladicí systém BALZI se zvýšenou efektivitou chlazení
A mnoho dalšího z oblasti finančně efektivního, ekologického vstřikování

O firmě
Firma JAN SVOBODA s.r.o. po již více než čtvrt století zajišťuje dodávky komponent pro formy a stroje na vstřikování plastů a zpracování lehkých kovů, a to 
včetně veškeré technické podpory a servisu. Svým klientům pomáhá hledat nová řešení pro zefektivnění výroby a zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
na mezinárodním trhu. Firma pod jednou střechou nabízí ucelené portfolio špičkových produktů od specializovaných firem z celého světa. Motto: 
Nejlepší servis je ten, který nepotřebujete.

www.jansvoboda.cz / e-mail: svoboda@jansvoboda.cz / tel.: +420 724 286 611
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INCOE představí na veletrhu K 2022 rozšířený 
sortiment řešení o řízení teploty formy 
a monitorování procesních dat v systému 
horkých vtoků.

Vysoce kvalitní a uživatelsky přívětivá technologie 
horkých vtoků, která spolehlivě zvládá hlavní 
činnost tohoto výrobku - logistiku taveniny mezi 
tryskou stroje a dutinou formy - a přispívá tak 
k hospodárné a energeticky efektivní výrobě 
vysoce kvalitních výlisků, je přirozeně hlavním 
tématem presentace výrobce horkých kanálů 
INCOE z Rödermarku (Německo) na veletrhu 
K 2022. V letošním roce však INCOE rozšiřuje 
své zaměření a představuje nové možnosti, 
které systém horkých vtoků doplňují o nové 
funkce: Heat-Inject, lokální dynamické řízení 
teploty formy, a 4.0-Sentinel, systém pro záznam 
a sledování procesních dat prostřednictvím 
kontroly činnosti horkého vtoku.

Široké použití: Modulární program Direct-
Flo™ vstřikovací systém s příslušenstvím

Základem všech představených inovací je program 
horkých vtoků Direct-Flo™, jehož hlavním rysem 
je důsledně modulární konstrukční princip. Ve 
všech velikostech (průměr průtokového kanálu 
3 až 25 mm) jsou komponenty horkého vtoku 
navrženy podle stejného konstrukčního principu. 
To zajišťuje nejen velmi široký rozsah použití, 
ale také vysokou úroveň uživatelské přívětivosti, 

protože po sestavení výrobku s horkým 
vtokem Direct-Flo™ jakékoliv řady lze znalosti 
a zkušenosti přenést na všechny ostatní velikosti. 
Také s ohledem na spotřebu energie je vysoká 
účinnost zaručena již typem systému: Vstřikovací 
trysky se šroubují do příslušných rozváděcích 
desek. Tím se eliminují všechny styčné plochy 
s formou v oblasti šroubového spojení (hlavy 
trysky), které zvyšují spotřebu energie fyzicky 
nevyhnutelným odvodem tepla. Program 
doplňují kompaktní a snadno ovladatelné 
regulátory teploty I-Series a I-Series-Pro a také 
nová možnost vybavení horkých polovin ovládací 
deskou pro společný pohyb uzavíracích jehel.

Heat-Inject: Vysoce kvalitní povrchy 
vstřikovaných dílů díky lokálnímu 
dynamickému řízení teploty formy

Pomocí lokální dynamické regulace teploty formy 
Heat-Inject je možné do dutiny zavést specifické 
tepelné impulsy, které krátkodobě zvýší teplotu 
stěn dutiny v předem určeném místě. Díky tomu 
je možné zneviditelnit studené spoje, vyhnout 
se matným skvrnám kolem vtoků, zlepšit průtok 
taveniny úzkými oblastmi, jako jsou např. filmové 
panty, a přesně reprodukovat mikrostruktury 
vstřikovaného materiálu. Patentovaná 
technologie Heat-Inject je postavená na nosné 
platformě systémů horkých vtoků Direct-Flo™ 
a využívá DH systém společnosti Hotset.

4.0-Sentinel: Monitorování procesních dat, 
ochrana horkého vtoku a formy

Systém 4.0-Sentinel umožňuje zaznamenávat 
a monitorovat širokou škálu procesních parametrů 
pomocí různých senzorů instalovaných přímo 
na systému horkého vtoku. Průběhy různých 
parametrů se zobrazují na obrazovce. V případě 
odchylek parametrů od optimální úrovně může 
systém spustit odpovídající alarmy, zobrazit 
doporučení k nápravným opatřením nebo 
iniciovat nouzové vypnutí topení horkého vtoku. 
Cílem je poskytnout uživateli aktuální informace 
ve všech fázích procesu vstřikování a pomoci 
dosáhnout stabilního a hospodárného procesu.

Lokální dynamická regulace teploty formy Heat-Inject a zařízení pro 
monitorování procesních dat 4.0 Sentinel rozšiřují funkce. horkého 
vtoku.

Nová řada elektrických strojů
precisionMolding

since 1990

Víc
informací

https://jansvoboda.cz/
mailto:svoboda%40jansvoboda.cz?subject=
https://www.roechling-industrial.com
http://www.jansvoboda.cz
https://www.incoe.com/
https://kubousek.cz/produkty/elektricke-vstrikovaci-stroje-precisionmolding/?utm_source=technews&utm_medium=banner&utm_campaign=precisionMolding
https://www.roechling.com/cz/industrial/prihlaseni-k-odberu-newsletteru
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Rozmanitá řešení 
udržitelnosti TPE

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

Navštivte nás na K 2022: Hala 6 / Stánek C58-03

Největší ve své historii
Společnost FANUC bude letos na MSV v Brně opět jedním z významných vystavovatelů. 
Impozantní stánek sice bude na tradičním místě v hale P, ale s jinou koncepcí a mnohem větší, 
než byli návštěvníci zvyklí vídat dříve.

Firma se rozhodla inovovat svůj vystavovatelský 
koncept a dát ve své expozici výrazný prostor 
i partnerům z řad systémových integrátorů. 
Letošní prezentace celého produktového 
portfolia FANUC bude komplexně soustředěna 
v největším pavilonu P včetně vstřikolisů, které 
byly jinak vždy v „plastikářském“ pavilonu 
G. Expozice v tzv. „péčku“, bude tvořit jednu 
z dominant pavilonu, ale v novém pojetí.
 
Pro každého něco
„Zákazníky zajímá vždy hlavně jejich obor. 
Chceme proto něco reálného, aby to bylo 
hmatatelné a přesvědčivé pro návštěvníky, kteří 
přijdou na stánek. Aby si mohli udělat praktický 
obrázek, jak lze dané věci řešit nebo jak mohou 
využít pro své aplikace roboty, to vše na základě 
živých aplikací,“ charakterizuje koncept letošní 
expozice českého zastoupení společnosti FANUC 
marketingový ředitel Daniel Havlíček.

Firma oslovila většinu svých partnerů a ti, kteří 
projevili zájem, budou vystavovat na veletrhu 
ve společné expozici FANUC. Každý partner 
bude prezentovat určité aplikace s produkty 
FANUC se zaměřením na své silné podnikatelské 
stránky, v jemu přidělené ploše 25 m2. Systémoví 
integrátoři – ARC Robotics, LaserTherm, RHtech, 
Klimasoft, ACAM a Zálesí – tak představí různé 
aplikace, např. lakování, lasery, svařování, 3D 
kovový tisk, hexagonové buňky, které se dají využít 

jako modulární řešení pro robotizované linky či, 
paletizaci a zakládání CNC stroje ROBODRILL. 
Jednotlivé aplikace budou pojaty tak, aby 
pokryly a představily širší produktové spektrum 
firmy a to nejen roboty, které jsou v dnešní době 
nejviditelnějším FANUC produktem. K vidění 
v akci tak budou též plně elektrické vstřikovací 
lisy ROBOSHOT, které mohou firmám přinést 
nezanedbatelné energetické úspory což je 
zvláštně v dnešní době pro firmy důležitý 
rozhodovací faktor při pořizovaní automatizace.
„FANUC kombinuje pod jednou značkou různé 
produktové divize, jejichž zákazníci jsou naprosto 
odlišní, což nikdy není úplně jednoduchý úkol na 
propagaci. Často zákazníci ani nevědí, že FANUC 
kromě zařízení, které od něj mají pro svou 
výrobu, má ve své nabídce i jiné produkty dělá 
i jiné věci. Proto bychom je v rámci naší expozice 
na veletrhu rádi edukovali i v tomto směru,“ 
konstatuje Daniel Havlíček.

Plocha se tak rozrostla z obvyklých cca 150 m2, 
jež zabíral ústřední stánek na předchozím ročníku 
MSV, na 396 m2, které představuje vyhrazený 
prostor expozice 24 x 16,5 m2 letos. Sice o trochu 
méně, než původních 400 m2, o které měli 
zažádáno, ale dost na to, aby bylo možné nový 
koncept realizovat podle plánovaných představ.

Zaměřeno na aplikace
Vyhovět všem požadavkům, které by měla, 

byť velkoryse koncipovaná, expozice splňovat, 
koordinovat představy jednotlivých divizí firmy 
i partnerů je ovšem skutečná výzva.

„Důležité je dát vše do souladu. Cílem je ukázat 
různé funkční aplikace s FANUC produkty v akci. 
Letošní expozice bude reprezentativní přehlídka 
toho, co firma může nabídnout v tom nejširším 
spektru. Představí se různé typy robotů (včetně 
nových modelů populární řady kobotů CRX) od 
lakovacích a svařovacích systémů přes ukázky 
práce s laserem až po řešení s 3D tiskem apod. Ale 
také CNC stroje, jako plně elektrický vstřikovací lis 
ROBOSHOT či CNC obráběcí centrum ROBODRILL 
(druhý roboticky obsluhovaný ROBODRILL bude 
prezentován partnerskou firmou). Samozřejmě 
nebudou chybět CNC řídicí systémy a motory. 
Vše naživo a v pohybu,“ vyjmenovává Daniel 
Havlíček.

Dozrál čas na inovaci
Letos si firma už úspěšně vyzkoušela několik 
akcí v podobném stylu, jako třeba jarní Veletrh 
robotických příležitostí, a rozhodli se uspořádat 
to, co fungovalo v menším formátu na domácí 
půdě i ve velkém, i když s menším počtem 
partnerských firem.

Tato myšlenka se podle Daniela Havlíčka zrála 
v hlavách pracovníků FANUCu již dlouho, ale 
plně se odvinula až od loňského ročníku, který 
se překvapivě ukázal jako jeden z nejlepších ve 
vystavovatelské historii firmy – ačkoli byl menší, 
byl výrazně profesionálnější. Návštěvníci si 
mohli vše důkladně prohlédnout a seznámit 
se s exponáty, konzultovat a pohovořit si se 
specialisty firmy FANUC, na vše byl dostatek 
času. Stánek byl elegantní a vzdušný, nezahlcený 
plejádou produktů, jak tomu nezřídka bývá, když 
se firma ve snaze představit maximum ze své 
nabídky neohlíží i na dojmy, které by si měli z její 
expozice návštěvníci odnést.

A o to jde na veletrhu rovněž, vzhledem k tomu, 
že je to svým způsobem i významná společenská 
událost a setkání lidí, kteří se takto vidí třeba 
jen jednou do roka. Proto je podstatné, aby na 
stánek přišli a cítili se tam dobře – a samozřejmě, 
aby bylo na co zajímavého koukat.

www.fanuc.cz

Letošní expozice bude reprezentativní přehlídka toho, co firma může nabídnout v tom nejširším spektru.

Jednoduchý. Robustní. Bezpečný.

Temperace forem pro Industry 4.0.
Voda pro teploty do 180 °C.

https://www.mgplastics.cz
https://www.fanuc.cz
https://www.fanuc.cz
www.piovan.com/en/family/temperature-control
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ensingerplastics.com

Your Partner for High-Performance Plastics

Motoman HC30PL - Yaskawa 
představuje cobota s 30 
kilogramy užitečného zatížení
Na předním světovém veletrhu robotiky 
Automatica, Yaskawa překvapila odborné 
publikum prezentací svého 30 kg cobota: 
díky této výjimečně vysokému užitečnému 
zatížení je nový Motoman HC30PL obzvláště 
vhodný pro bezplotovou paletizaci.

Yaskawa již úspěšně implementovala četné 
cobotové paletizační aplikace se svým 
předchůdcem HC20DTP. Nyní výrobce rozšiřuje 
své portfolio o speciální cobot paletizátor: 
HC30PL. S ještě vyšším maximálním užitečným 
zatížením 30 kg může být použit k těžkým 
vychystání objednávek ve skladech ( jako je 
paletizace a depaletizace), které jsou vysoce 
namáhavé, monotónní a neergonomické. Díky 
dlouhému dosahu cobota lze dosáhnout na 
každý bod palety, což umožňuje stohovací 
výšku 2 m na standardní europaletě. Vzhledem 
k tomu, že cobot pracuje v bezpečném režimu 
spolupráce, lze jej snadno integrovat do 
existujících prostředí zcela bez plotů, aby se 
ušetřilo místo. Funguje tedy zcela bez vlivu 
vnějších faktorů, jako je provoz cestujících nebo 
vysokozdvižných vozíků. Přidáním laserových 
skenerů, které detekují vzdálenost mezi cobotem 
a operátorem, se provozní rychlost přizpůsobuje 
situaci a umožňuje vysokorychlostní provoz až 2 
m/s pro optimalizaci doby cyklu.

Snadné programování na Smart ovladači
Díky modernímu chytrému ovladači Yaskawa 
usnadňuje koncepci programování. Nový 
software Smart Pattern Wizard provede 
obsluhu jednotlivými kroky k vytvoření různých 
paletizačních vzorů. S několika referenčními body 
a informacemi o vzoru průvodce vygeneruje 
program cobota, který lze v průvodci pohodlně 

upravovat. Teach ovladač a obsáhlý software 
PalletSolver jsou k dispozici pro tradiční 
programátorské a profesionální uživatele 
softwaru.

Rychlé uvedení do provozu s Yaskawa 
Ecosystem
Instalace chapadel a příslušenství nebyla nikdy 
jednodušší díky standardní přírubě typické 
pro cobot a vnitřnímu vedení médií (vstupy 
a výstupy, ethernet a dvě vzduchová vedení). 
Pro HC30PL jsou k dispozici komponenty všech 
předních výrobců třetích stran. Zavedením 
partnerského produktového programu Yaskawa 
ECOSYSTEM v roce 2022 výrobce představuje 
online síť různých periferních produktů 
a kompletních systémů především pro cobot 
paletizaci. Kromě různých partnerských produktů 
zahrnuje Yaskawa Robotics Ecosystem také 
produkty Yaskawa, jako jsou pohony, lineární osa 
a softwarové balíčky. S kompletní mechanickou, 
elektrickou a softwarovou integrací jsou cílená 
řešení plug & play, která přichází jako kompletní 
balíček pro snadnou integraci. V současné době 
ekosystém zahrnuje více než 110 produktů.

   Navštivte nás na MSV Brno
   pavilon V, stánek 73

Návrh a řešení vtokových soustav:
Příručka firmy JAN SVOBODA s.r.o. pro úspěšné vstřikování plastů

může sledovat logiku výkladu. Vše je doplněno 
řadou konkrétních případů.

A jak knihu hodnotí Lubomír Zeman, autor 
referenčních publikací o vstřikování plastů?
„Dovolím si konstatovat, že předložený překlad 
knihy bude velkým přínosem do odborné 
knihovny každého pracovníka, který si klade 
za cíl přispívat svojí činností k výrobě výstřiků 
z termoplastů s definovanou zákaznickou jakostí. 
Přínosem do odborné knihovny nemám na 
mysli, že kniha bude ležet na poličce a příslušný 
pracovník i jeho nadřízení budou mít dobrý pocit, 
že pro výrobu učinili plusový počin, ale že kniha 
bude osahaná používáním a závěry v ní uvedené 
budou ve výrobní praxi aplikovány.“

poskytuje přístup k unikátním know-how. Jedná 
se o monotématickou knihu z oboru vstřikování 
plastů, jejímž hlavním tématem je osvětlení 
chování taveniny při plnění tvarových dutin 
vstřikovacích forem polymerní taveninou.
Publikace na jednom místě shrnuje ucelené 
poznatky, a to jak empirické, tak i exaktní, 
z konstrukce rozvodných systémů vstřikovacích 
forem.
Autor v celé knize pracuje se srozumitelnými 
vysvětleními, bez rozsáhlého teoretického 
výkladu. Text je doplněn základními výpočty 
s celou řadou příkladů s dosazenými konkrétními 
hodnotami, s pomocí kterých si čtenář může 
odvodit a zkontrolovat i případné své výpočty. 
Sdělení na sebe vhodně navazují a čtenář tak 

Firma JAN SVOBODA s.r.o. 
přináší svým klientům 
víc než jen progresivní 
a novátorská řešení, která 
zvyšují profit vstřikovnám 
na plasty. Nedílnou 
součástí je také kontinuální 
vzdělávání klientů, a to jak 
v oblasti praxe (nasazování 
moderních prvků forem), 
tak i v oblasti teorie. 
Český překlad publikace 

amerického autora Johna P. Beaumonta, 
prezidenta společnosti Beaumont Technologies, 
Inc. je dalším inovátorským počinem firmy 
JAN SVOBODA s.r.o., která tak svým klientům 
www.jansvoboda.cz / e-mail: svoboda@jansvoboda.cz / tel.: +420 724 286 611

https://www.engelglobal.com/be-efficient?utm_source=svetplastu-eu&utm_medium=website-banner&utm_campaign=be-efficient1-messeK
https://www.ensingerplastics.com
https://cz.yaskawa.eu.com/
http://www.jansvoboda.cz
https://jansvoboda.cz/
mailto:svoboda%40jansvoboda.cz?subject=
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LET’S WRITE 
A NEW SUSTAINABLE STORY

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022

Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují
flexibilitu a udržitelnost vstřikování
Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 
19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost 
Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou 
řadu horkých vtoků přizpůsobených malým 
hmotnostem výstřiků a na novou řadu trysek 
Xp pro použití v tenkostěnném vstřikování. 
Oboje podporuje trend větší udržitelnosti 
a pomáhá snižovat spotřebu energie při 
zpracování plastů. Na stáncích několika 
partnerských společností budou k vidění 
aplikace technologie horkých vtoků Oerlikon 
FLEXflow a další pokročilá řešení horkých 
vtoků speciálně navržená pro PCR materiály 
a biopolymery. Kromě toho společnost 
společně se společnostmi ENGEL a Borealis 
v prezentaci ukáže, že lze ušetřit mnoho 
času, pokud všichni partneři zapojení do 
vývoje postupují současně a plně využívají 
možností simulace.

Zmenšené rozměry pro nízké hmotnosti 
výstřiků
Společnost Oerlikon HRSflow, specialista na horké 
vtoky, rozšířila své portfolio o komponenty pro 
vstřikování náročnějších dílů s malou hmotností 
výstřiků ve stabilních a spolehlivých procesech. 
Výrobce nyní nabízí kompletní systémy pro tento 
segment trhu, které vyžadují řešení s malou 
roztečí trysek. Patří sem trysky s malými rozměry 
ve všech provedeních, od otevřených trysek po 
uzavíratelné trysky, a také související manifoldy 
a ovládací mechanismy. U aplikací s více dutinami 
zajišťuje víceventilová platforma (MVP) dokonale 
synchronizované řízení vstřikovacího kanálu 
ve všech dutinách pro vysokou konzistenci 
hmotnosti jednotlivých dílů. Systémy Oerlikon 
HRSflow nabízejí optimální výkon při změně 
barvy a snadné opětovné spuštění systému, což 
snižuje množství odpadu a zvyšuje efektivitu 
a udržitelnost.

Nová řada systémů s nízkou hmotností výstřiků 
pokrývá svými jedinečnými řešeními segmenty 
trhu, jako je zdravotnická technika, tenkostěnné 
obaly, nápoje a domácí potřeby, např. víčka 
vyráběná ve vícedutinových formách, ale 
i kosmetika a osobní péče či technické aplikace. 
Nejnovější verze systému je vysoce spolehlivá 
pro zpracování i biopolymerů a PCR sloučenin. 
Pro zpracování vysoce korozivních polymerů 
včetně nehořlavých směsí je k dispozici verze se 
speciálně potaženou špičkou trysky. Pro náročné 
aplikace používá společnost Oerlikon HRSflow 
vlastní aditivní výrobní proces SLM (Selective 
Laser Melting) k výrobě chladicích okruhů 
pro všechny segmenty trhu. Díky společným 
zkušenostem se sesterskou značkou Oerlikon 
Balzers nabízí Oerlikon HRSflow také inovativní 
povrchovou ochranu všech povrchů výlisků, která 
zvyšuje jejich odolnost proti korozi.

Pro tenkostěnné vstřikování a stohovací 
formy
Nová řada trysek Xp s s uzavíratelnými tryskami 
od společnosti Oerlikon HRSflow je navržena tak, 
aby odolávala vysokým plnicím tlakům až 2200 
barů a umožňovala rychlé vstřikování a časy 

cyklů ve stabilním procesu s vysokou konzistencí 
hmotnosti dílu. Bylo vyvinuto inovativní 
patentované řešení pro stohovací systémy při 
tenkostěnném vstřikování. Montáž je velmi 
zjednodušená a vysoce efektivní díky systému 
plug-and-play. Tento systém horkých vtoků, který 
umožňuje použití menších vstřikovacích strojů, 
je vhodný pro maximální tloušťku desky 240 
mm. To umožňuje dodávat dokonale symetrické 
systémy s až 8 plus 8 kapkami, s minimální roztečí 
mezi dutinami 65 mm a mezi tryskou a vtokem 
120 mm.

Určování trendů pro automobilové aplikace
Trendem v interiérech automobilů jsou 
interaktivní panely ovládané dotykovými 
senzory, jejichž prvky a informace se zviditelní 
pouze v případě aktivity. Pro jejich výrobu 
v procesu IMD (In-Mold-Decoration) se stále 
více osvědčuje technologie horkých vtoků 
FLEXflow od společnosti Oerlikon HRSflow se 
servoelektrickým polohováním jehly, protože 
umožňuje přesně řízené, šetrné a nízkootáčkové 
přetlačování citlivých elektronických součástek 
s vysoce kvalitním povrchem.

Nákladově a energeticky efektivní použitelnost 
systému FLEXflow pro dokonale vyvážené 
skupinové formy, a to i při extrémně rozdílných 
objemech dílů, zajišťuje další přijetí v tomto 
odvětví. To platí i pro HRScool, řešení společnosti 
Oerlikon HRSflow pro vstřikování s horkým 
vtokem, které eliminuje potřebu vodního 
chlazení souvisejících válců.

Obě technologie pomáhají snižovat ekologickou 
stopu vstřikovacího procesu. Začíná to nižší 
spotřebou energie servoelektrického systému 
ve srovnání s hydraulickým systémem a zahrnuje 
možnost použití menších vstřikovacích strojů 
a skupinových forem, snížení tloušťky stěn 
a snížení zmetkovitosti díky lepší opakovatelnosti 
procesu.

Společnost Oerlikon HRSflow nedávno vylepšila 
ovládací software pro řízení horkých vtoků 
FLEXflow, který je ještě intuitivnější a pohodlnější. 
Díky důkladně přepracovanému rozhraní HMI 
(Human Machine Interface) 4.0 lze integrovat 
systémy s různými typy trysek a pro každou 
formu lze uložit několik sad parametrů. Existují 
rozšířené možnosti individuálního ovládání 
příslušných servomotorů pro polohování jehly 
trysky a pro sledování stability procesu. Kromě 
toho lze nyní nastavit a spravovat specifické 
uživatelské účty pro jednotlivá přístupová 
oprávnění. Díky webovému připojení je přístup 
k řídicí jednotce možný bez ohledu na místo.

Řešení vstřikování na klíč
V úzké spolupráci se sesterskou společností 
Oerlikon Balzers je možné nabídnout také 
inovativní ochranu povrchů výlisků. Jednou 
z aktuálních aplikací je plně elektrické SUV BMW 
iXe, které využívá technologii ePD™ (embedded 
PVD for Design parts) společnosti Oerlikon Balzer. 
Tento perspektivní, ekologicky šetrný proces 
povrchové úpravy lze použít všude tam, kde je 
požadován vysoce kvalitní, kovově vypadající 
povrch plastových dílů s inteligentní funkčností.

Systémy od společnosti Oerlikon HRSflow 
v akci
Systémy od společnosti Oerlikon HRSflow si 
můžete naživo vyzkoušet na výstavních stáncích 
společností ENGEL (hala 15, stánek C58, dveřní 
panel a chytrý zadní panel), Tederic (hala 15, 
stánek D40, 2K sloupek B s vysokým leskem), 
Arburg (hala 13 / stánek A13 - B13, vícesložková 
skříň na nářadí z PC+ABS a RECOPOUND® – 
recyklovaná směs na bázi PET od společnosti 
LEONHARD KURZ), Haitian (hala 15, stánek A57, 
krabice na ovoce z PE plus recyklované drcené 
vločky Tetra Pak), Wittmann-Battenfeld (hala 15, 
stánek C06, kelímek na kávu 3K), Billion (hala 15, 
stánek B24, zahradní nářadí), a Netstal (hala 15, 
stánek D24 tenkostěnný kelímek R-PP).

Prezentace: Na cestě k digitálnímu 
procesnímu dvojčeti
Během veletrhu budou společnosti Oerlikon 
HRSflow, ENGEL a Borealis ve stánku Oerlikon 
D10 v hale 1 ilustrovat společně realizovaný 
projekt, který na skupinové formě se třemi 
různými dutinami ukazuje, jak blízko mohou 
být simulace a realita, když každý z partnerů 
přispěje maximem svého know-how. Namísto 
obvyklého sekvenčního přístupu účastníci 
doprovázeli vývojové kroky současně a poskytli 
všechny relevantní údaje o vstřikovacím stroji, 
systému horkých kanálů s uzavíratelnými 
tryskami a zpracovávaném materiálu pro 
dokonalou simulaci toku. Zde zjištěné parametry 
byly nakonec přeneseny do řídicího systému 
vstřikovacího stroje. V porovnání s běžnou 
sekvenční spoluprací se tak může výrazně 
zkrátit doba do prvního odběru vzorků z formy 
a samotného uvedení do provozu.

Nová řada trysek Xp od společnosti Oerlikon HRSflow 
umožňuje čelní montáž v kompaktních stohovacích 
formách

https://www.radicigroup.com
https://www.hrsflow.com/
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 rozšiřuje výrobu. Stěhuje se do Tábora

Dvě stě let formuje průmysl na celém světě společnost Röchling. Své plastové výrobky dodává téměř 
do všech průmyslových odvětví. Má také pobočku v jižních Čechách s názvem Röchling Industrial.

Röchling, s. r. o. - německá společnost Röchling, která je předním světovým zpracovatelem 
plastů, má již téměř dvacet let závod v Plané nad Lužnicí. Další éru své existence zahájí ještě letos 
v nových prostorách v Táboře ve Vožické ulici.

Jednatel společnosti Röchling Engineering Plastics, s. r. o. Planá nad Lužnicí Jiří Málek uvedl, 
že cílem je další růst firmy. Nové prostory, které nabídnou více než dvojnásobnou kapacitu, 
tomu napomohou. „S tím souvisí i další výrobní zařízení, které jsme objednali a které by mělo 
zvýšit zdejší výrobní kapacitu o čtyřicet procent, zaměstnáme take dalších deset lidí,“ popsal 
hlavní přínosy.

Dodal, že skladovací kapacity sem budou přesunuty letos na podzim, celá výroba 
a administrativa se do Tábora přesune v průběhu první poloviny příštího roku.

LÍDR NA TRHU
Jednatel společnosti Jaroslav Bílek uvedl, že jen v loňském roce zpracovali v závodě v Plané nad 
Lužnicí, jenž patří do průmyslové divize Röchling, několik tisíc tun plastového granulátu, který 
zpracovávají tzv. extruzní metodou. „Zákazníci dostávají naše plasty ve formě polotovarů, jako 
jsou desky, kulaté, duté a ploché tyče, profily, ale i výlisky a přesně opracované hotové díly,“ 
upřesnil výrobky, které dodávají do střední a východní Evropy pro využití v technických aplikacích 
téměř ve všech průmyslových odvětvích.

I proto byl loňský rok pro závod v Plané nad Lužnicí a celou společnost úspěšný, a to i přes 
pandemii koronaviru. „Když loni na jaře pandemie začala, byla to nejistá doba, nikdo nevěděl, 
co přinese. My jsme se jako skupina rychle zorientovali a zaměřili se na odvětví, kterým se dařilo 
a kde byl potenciál růstu v následujícím období.“ uvedl Jaroslav Bílek.

Organizace v Plané nad Lužnicí se však nezaměřuje pouze na vlastní výrobu, ale je zodpovědná 
také za řízení obchodu ve střední a východní Evropě a za dodávky všech termoplastických 
výrobků z různých výrobních závodů společnosti Röchling Industrial.

STEJNÁ KVALITA ZARUČENA
Podle technického ředitele společnosti Röchling Industrial Wilhelma Korte -Dirxena spočívá 
jedinečnost celé skupiny nejen v pěstování dlouholetých partnerských vztahů se zákazníky, 
ale také v tom, že ať si zákazník objedná výrobek odkudkoliv na světě, vždy jej dostane ve 
stejné kvalitě. „To je také naším cílem. Aby když zákazník obdrží šedou desku z polypropylenu 
homopolymeru, aby byla ve stejné kvalitě ze všech závodů - v Indii, Číně, USA i České republice. 
Všude nakupujeme stejně kvalitní suroviny. Standardy kvality a vysoká produktivita v Plané nad 
Lužnicí jsou na úrovni firemních standardů,“ uvedl.

Provoz závodu na jihu Čech si pochvaluje také generální ředitel Röchling Industrial a člen 
představenstva Röchling Group Franz Lübbers. „Závod v Plané nad Lužnicí je pro společnost 
Röchling Industrial nesmírně důležitý a spolu s našimi kolegy v Novém Městě na Moravě tvoří 
silnou základnu v České republice. Přesun do Tábora je základ našich plánů pro další růst,“ řekl.

Skupina Röchling se dělí na tři divize – Industrial, Medical a Automotive a působí se svými 11.100  
zaměstnanci ve 25 zemích světa. V roce 2020 dosáhla skupina společného ročního obratu  
2,039 miliardy eur. Do roku 2035 se chce Röchling stát předním dodavatelem bioplastů na světě.

www.roechling.com
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Mezinárodní zpracovatel plastů, spo-
lečnost Röchling Industrial, přesouvá 
svou pobočku v České republice z Pla-

né nad Lužnicí do Tábora. Přesun do města 
vzdáleného asi 10 kilometrů na sever je nutný, 
aby bylo možné splnit ambiciózní cíle růstu na 
trzích střední a východní Evropy, pokud jde 
o rozšíření kapacity a produktového portfolia 
v oblasti termoplastů.
Bývalá společnost Röchling Engineering 
 Plastics, s.r.o. v Plané nad Lužnicí patří k me-
zinárodnímu zpracovateli plastů Röchling In-
dustrial od roku 2003. Po převzetí tehdejší 
divize plastů od české společnosti SILON AG 
se společnosti podařilo výrazně rozšířit své 
postavení na trhu střední a východní Evropy. 
V této pobočce se vyrábějí vysoce kvalitní ex-
trudované desky a svařovací dráty z polyetyle-
nu (PE-HD) a polypropylenu (PP). Kromě výroby 
a logistiky je tento závod také zodpovědný za 
veškeré prodejní aktivity společnosti Röch-
ling Industrial v oblasti termoplastů v regionu 
střední a východní Evropy.
Lepší dostupnost výrobků a velmi kvalitní servis
Nyní společnost přesouvá svou pobočku se 
zhruba 100 zaměstnankyněmi a zaměstnanci 
z Plané nad Lužnicí do Tábora. „Přestěhová-
ní do blízkého Tábora nám umožňuje výraz-
ně rozšířit naše výrobní kapacity a zároveň si 
s sebou vzít naše vysoce kvalifikované zaměst-
nance. Díky tomu budeme moci zákazníkům 
ve střední a východní Evropě nabídnout ještě 
lepší dostupnost našeho širokého sortimentu 
výrobků a jako vždy vynikající servis,“ říká Franz 
Lübbers, generální ředitel společnosti Röch-
ling Industrial. Se změnou pobočky dochází 
také ke změně názvu společnosti na Röchling 
 Industrial Tábor s.r.o.

Na 7 000 metrech čtverečních výrobní plo-
chy a téměř 6 000 metrech čtverečních skla-
dovací plochy se vyrábějí vysoce kvalitní 
výrobky z termoplastů pro průmyslové ap-
likace, které lze dodat v krátkých dodacích 
lhůtách.
Kromě rozšířených výrobních ploch se společ-
nost přesouvá také do správní budovy s plo-
chou více než 1 200 metrů čtverečních. „Naše 
nová budova je na špičkové úrovni a je vyba-
vena nejmodernější technikou. Plánujeme také 
seminární a jednací místnosti, kde budeme 
moci přivítat naše zákazníky a hovořit s nimi 
o využití našich výrobků v jejich oborech,“ říká 
Jaroslav Bílek, jednatel společnosti pro prodej 
a marketing.

Vysoká potřeba dobře vyškolených odborníků
Stěhování přináší výhody nejen pro zákazníky 
společnosti, ale je také moderním pracovištěm 
pro vlastní zaměstnance v administrativě a vý-
robě. Pro dosažení svého ambiciózního růstu 
a budoucích plánů hledá společnost dobře 
vyškolené odborníky. „Zejména v průmyslo-
vém sektoru stále potřebujeme kvalifikované 
zaměstnance, abychom mohli vyrábět vyso-
ce kvalitní produkty,“ říká Jiří Málek, jednatel 
společnosti pro výrobu a finance. „Jsem rád, že 
díky přestěhování budeme pro potenciální za-
městnance ještě atraktivnější a díky dobrému 
spojení i lépe dostupní“, zdůrazňuje J.Málek. 
Kdo má zájem pracovat ve společnosti Röch-
ling, může se informovat o volných pozicích 
a podat žádost o místo na webové stránce 
www.roechling.com/tabor.
Nová pobočka: Röchling Industrial v České re-
publice se stěhuje z Plané nad Lužnicí do Tá-
bora

Röchling Industrial SE & Co. KG
Röchlingstr. 1 
49733 Haren/Německo 
Tel.: +49 5934 701-0 
Fax: +49 5934 701-299 
info@roechling-plastics.com 
www.roechling.com/industrial

Management
Franz Lübbers (předseda představenstva) 
Dirk Aikes 
Florian Helmich 
Daniel Fritz

Kontakt na management  
Röchling Industrial Tábor s.r.o.:
sales@roechling-plastics.cz 
Tel.: +420 381 200 273

Společnost Röchling Industrial v Česku  
přesouvá svou pobočku do Tábora

Více prostoru pro budoucí růst

Profil společnosti Röchling

Skupina Röchling formuje průmysl. Po celém 
světě. Již 200 let. Díky plastům na míru dnes 
měníme každodenní život mnoha lidí – díky 
nim jsou auta lehčí, obaly léků bezpečnější 
a průmyslové aplikace lepší. Našich zhruba 
11 250 zaměstnanců pracuje tam, kde jsou naši 
zákazníci – ve více než 90 pobočkách v 25 
zemích. V roce 2021 dosáhly tři divize dohro-
mady ročního obratu 2,207 miliardy eur.

Divize Industrial, jejíž součástí je společnost 
Röchling Industrial SE & Co. KG, Haren, je 
vedoucí společností, je odborníkem na opti-
mální materiál pro každou aplikaci. Vyvíjíme 
a dodáváme individuální výrobky z plastu 
pro všechny průmyslové oblasti. Máme 
k tomu nejrozsáhlejší sortiment výrobků 
z termoplastických a duroplastických plastů. 
Našim zákazníkům dodáváme polotovary 
nebo komponenty vyrobené z polotovarů 
obráběním.

Divize Automotive podporuje mobilitu. 
Naše produktová řešení v oblasti aerodyna-
miky, pohonu a lehké konstrukce pomáhají 
zvládnout hlavní výzvy. To znamená, že 
chráníme životní prostředí a zároveň zlep-
šujeme zážitek z jízdy.

Divize Medical vyvíjí inovativní, spolehlivé 
a zákaznicky specifické produkty, služby 
a platformová řešení pro zdravotnický 
trh. Jako spolehlivý partner pomáháme 
našim zákazníkům po celém světě, aby byli 
průkopníky v prevenci nemocí a navracení 
zdraví.

https://www.roechling.com/industrial
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BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., č.p. 1, 533 32 Čepí, tel.: +420 466 797 011, e-mail: info@boco.cz, www.boco.cz

Navštivte nás na MSV v Brně 

4.–7. 10. 2022 
Pavilon G1, stánek č. 23

Stäubli na MSV Brno 2022
Jako již každoročně se i v letošním roce plánujeme účastnit MSV v Brně. Stále vnímáme veletrh jako vhodnou příležitost se neformálně setkat s našimi 
zákazníky. Letošní rok bychom rádi představili novinku v naší produktové řadě, kterou bude AGV s označením PF100. Firma Stäubli v roce 2018 koupila 
firmu WFT, která vyrábí AGV pro tonáže 5 – 500 tun a naše pobočka získala možnost tato řešení nabízet v rámci oblasti své působnosti. Na našem stánku 
bychom chtěli ukázat převoz forem.  Věříme, že po automatizaci výroby mohou být logistické procesy další oblastí, kde budou firmy hledat vhodná 
řešení pro možné úspory. 

Konformní a ihned použitelný v oblasti 
automobilového průmyslu: 
Materiál s obsahem recyklátu / Interior PIR TPE  
Automobilový průmysl staví od prvopočátku na 
specifických výrobních standardech a normách v 
rámci celého oboru, aby bylo možné splnit vysoké 
požadavky spotřebitelů pro interiér vozidel. Vždy 
jsou při tom zohledňovány náklady. Pro zajištění 
ideální podpory výrobců a producentů dílů (OEM) 
v jejich progresivním vývoji, rozšiřuje KRAIBURG 
TPE portfolio materiálů, které obsahují v závislosti 
na tvrdosti až 38 % recyklátu z průmyslového 
odpadu ve vysoké a osvědčené kvalitě. 

U použitých recyklovaných plastů z průmyslového 
odpadu se jedná o materiál, který nepochází 
z interních zdrojů. KRAIBURG TPE jej vyvinul 
pro trvale udržitelnou výrobu interiérů vozidel. 
Možnosti využití zahrnují například výrobu 
protiskluzových rohoží, měkkých komponentů, 
držáků na nápoje a upevňovacích prvků. Materiály 
jsou nabízeny v tvrdostech 60 až 90 ShA a to i 
pro 2K aplikace s PP. Splňují požadavky výrobců 
OEM týkající se emisí, fogingu a zápachu. Řada 
PIR TPE se vyznačuje také velmi dobrou odolností 
vůči opotřebení, vysokou viskozitou a nízkou 
hustotou. 

„Rozšiřujeme naši nabídku produktů o Interior 
PIR TPE, který je reakcí na požadavky výrobců 
OEM, které se vztahují k trvale udržitelné výrobě. 
Jsme si jisti, že naši zákazníci mohou v oblasti 
interiérů vozidel výrazně profitovat z možnosti 
využití TPE na bázi recyklátů“, říká Matthias Michl, 
Head of Automotive Application Development u 
společnosti KRAIBURG TPE. 

Aktuální novinka: Pro zajištění podpory zákazníků 
v jejich trvale udržitelných projektech je KRAIBURG 
TPE nyní schopen nabídnout pro celou řadu 
výrobků kalkulaci uhlíkové stopy (PCF). To může 
zákazníkům poskytnout rozhodující konkurenční 
výhodu. PCF kvantifikuje uhlíkovou stopu CO2 
pro celý výrobní proces (cradle-to-gate), kde se 
stanoví míra potenciálu globálního oteplování 
(GWP) vyvolaná testovaným výrobkem od získání 
suroviny, přes výrobu, až po jeho expedici. Tuto 
hodnotu používají výrobci k vypočtení uhlíkové 
stopy používaných součástí a nakonec i celého 
vozidla. KRAIBURG TPE usiluje o transparentnost 
při stanovení uhlíkové stopy produktů a zjišťuje 
ji výpočtem v souladu s DIN EN ISO 14067 a 

DIN EN ISO 14044 při současném zohlednění 
protokolu o ověřování emisí skleníkových plynů 
(GHG). Podrobné informace k výpočtu hodnot se 
připravují. 

V případě dotazů ohledně materiálu je vám k 
dispozici náš kompetentní partner v ČR a SK, 
společnost: MG PLASTICS, info@mgplastics.cz

Rozmanitá řešení 
udržitelnosti TPE

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

Navštivte nás na K 2022: Hala 6 / Stánek C58-03

https://www.kpgalvano.cz
https://www.rosler.com
https://www.boco.cz
https://www.staubli.com/at/en/robotics/products/AGV-platforms.html
https://www.mgplastics.cz
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Úspora nákladù 
pou�itím �roubù do plastu 

Automotive Fasteners 
Excellence Center Turnov
Objednejte si svùj Fastener semináø

Kontakty:
Roman Stehlik
Key Account Manager
roman.stehlik@sfs.com
+420 778 018 707

Adam Fiøt          
Product Manager
adam.firt@sfs.com       
+420 720 053 586

SFS Group CZ s.r.o. jako dceøiná firma �výcarské SFS AG vstupuje na èeský trh 
vybudováním centra zamìøeného na spojovací prvky pro automobilový prùmysl.  
Turnovský závod se etabluje jako all-in-one centrum pro vývoj, design a výrobu závitových dílù 
vèetnì poradenského servisu se zamìøením na vysoký benefit montá�ních center.
Pro svìtové výrobce øídících jednotek (ECU) dodáváme kompletní øe�ení spojù kotvených 

®
pøímo v plastových materiálech pomocí závitù REMFORM II  v licenci firmy CONTI/Reminc.

Nejvìt�ím pøínosem tohoto øe�ení je úspora nákladù. 
Vynecháním závitových vlo�ek, a� u� obstøikovaných 
nebo zalisovaných, dochází ke
- zjednodu�ení výroby
- zkrácení vstøikovacího cyklu 
- redukci hmotnosti 
- sní�ení poètu dílù a tím následné úspoøe a vy��í cenové konkurenceschopnosti
plastových komponentù øídících jednotek.

®�rouby REMFORM II  svým unikátním profilem závitu pøiná�í mo�nost kotvení pøímo v pøedem pøipravených 
otvorech bez sní�ení kvality spoje. Tradièní øe�ení pomocí závitové vlo�ky a metrického �roubu bylo pøekonáno 

®
pøímým závitovým spojem �roubem REMFORM II . Toto øe�ení lze aplikovat v nejrùznìj�ích typech 
plastových materiálù vèetnì plnìných, nebo kombinovaných.
Pro nároèné aplikace s po�adavky na tìsnost spoje (IP 65) SFS pøiná�í na trh rodinu pøímo naná�ených 

®
tìsnìní Spedseal  s aplikací pod hlavu �roubu.
SFS GROUP CZ Turnov nabízí svým zákazníkùm spolupráci pøi vývoji nejen spojovacích prvkù, 
ale i jejich funkènosti, následné montá�i a konstrukci vhodných otvorù 

®
pro �rouby REMFORM II  v plastových dílech.

®REMFORM
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NÁSTROJ.

 DÁVKOVACÍ TECHNIKA.

 VÝROBA DÍLŮ. 

PRÁCE.

ELMET nadchne inteligentními 
silikonovými řešeními.

www.elmet.com

https://cz.sfs.com
https://www.elmet.com
https://www.piovan.com


elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 13 - 19. 9. 2022
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 8 - 30. 05. 2022

-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 – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč
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Termíny vycházení TECHnews 2022:
10. 1.–31. 1.–21. 2.–7. 3.–28. 3.–18. 4.–9. 5. _speciál konf. FORMY - PLASTY Brno - 
30. 5.–20. 6.–19. 9. _speciál PLASTEX - MSV Brno, _speciál konf. PLASTKO Zlín
- 10. 10.–31. 10.–21. 11.–12. 12.
Uzávěrka je vždy v pondělí, týden před vyjitím.

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.
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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.

https://www.biesterfeld.com/
https://www.frimo.com/
https://svetplastu.eu

