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KR SCARA
_navržen pro maximální efektivitu výroby

_KR SCARA

Výkonný, rychlý a vysoce efektivní. Od montáže  

malých dílů až po manipulaci nebo kontrolu – nové 

ultra kompaktní roboty KR SCARA jsou vysoce  

flexibilní a mají nízké náklady na provoz. Pracují  

s extrémně krátkými dobami cyklu, nosností 6 kg  

a dosahem 500 mm nebo 700 mm. Díky širokému 

spektru integrovaných médií zvládají prakticky  

jakýkoli úkol.

KUKA CEE GmbH, odštěpný závod 

Pražská 239, 250 66 Zdiby, Česká republika 

KUKA CEE GmbH, organizačná zložka 

Bojnická 3, 831 04 Bratislava – mestská časť 

Nové Mesto, Slovensko

www.kuka-robotics.com
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Dear readers,

it has been at least 21 or 
22 years since my fellow journa-

lists, and I took part in a routine press 
conference on the development of the infl u-

enza epidemic in the Žilina region. A type of 
a press conference that was held regularly back 

when e-mails, social networks and the Internet did 
not exist. As a young editor at the Press Agency of the 

Slovak Republic, together with my then colleague from 
the daily newspaper Práca and today’s editor-in-chief of the 

ai magazine Eva Ertlová, and other journalists, we sat with re-
gional hygienists for little bit longer than usual. Quite informally 

we discussed the fl u, jaundice, polio, vaccinations, vaccines and 
the fact that sometime in the future, something like the Spanish fl u will 

reoccur. At that time, they no longer doubted that it would come, they 
just did not know when.

Apparently, the curiousness of their statements, blended with my igno-
rance on the issue, imprinted this press conference to my memory for over 

two decades. Hidden in a semi-dormant mode it remained there, until this 
year, when, for obvious reasons, it began to reappear at regular intervals.
Would you have thought a year ago this time that we would experience 
changes unimaginable to us thus far? That this year will be so eventful that 
it will be impossible to blend it with any other and easy for us to remember?
Regardless of how this year was, we are at the end of it, summarizing it, eva-
luating it, and closing it. For us in the magazine, this is the best time to thank 
you for your kindness and support. Thanks to your ongoing support for past 
13 years and the fact that the ai magazine has become a part of your work 
plans, tools and activities, we can continue with our publishing work.
I believe that even in the last edition of this year, you will fi nd plenty of inte-
resting reading for yourself. In addition to an events overview and regular 
columns, we have also prepared several more relaxing seasonal readings 
for the pre-Christmas time and, of course, again, a popular crossword 
puzzle.
In conclusion, please allow me, on behalf of the editors of the 
ai magazine, to wish you peaceful Christmas fi lled with well-deserved 
rest, good health and family well-being.

Vlasta Rafajová

HS

XF6300

> PRŮMYSLOVÉ CNC STROJE

> KONSTRUKCE A VÝROBA 

 ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ

OD ROKU 1992!
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Thank you for your trust and support 
in the year 2020 and we look forward to 

seeing you again in the New Year! 
PF 2021



EDITORIAL

Vážení čitatelia,

je to už minimálne 21 – 22 ro-
kov, keď sme sa s kolegami novinármi 
zúčastnili rutinnej tlačovej besedy k vývoju 
chrípkovej epidémie v Žilinskom kraji, aké sa 
v čase, keď nejestvovali maily, sociálne siete ani 
internet v takej miere ako dnes, konali pravidelne. 
Ako začínajúca redaktorka v Tlačovej agentúre SR spo-
lu s mojou vtedajšou kolegyňou z denníka Práca a dnes 
šéfredaktorkou ai magazine Evou Ertlovou i ďalšími novi-
nármi, sme vtedy s regionálnymi hygienikmi posedeli akosi 
dlhšie. Celkom neformálne sme rozoberali chrípku, žltačku, 
detskú obrnu, očkovanie, vakcíny i to, že niekedy v budúcnosti sa 
niečo podobné ako španielska chrípka určite zopakuje. Už vtedy 
nepochybovali o tom, že to príde, len nevedeli kedy. 
Zrejme zaujímavosť ich výpovedí a moja neznalosť problematiky 
spôsobili, že práve spomienka na túto tlačovku mi utkvela v pamäti 
vyše dve desaťročia. A v polospiacom režime zotrvala až do tohto ro-
ka, keď sa zo známych dôvodov začala hlásiť o slovo v pravidelných 
intervaloch.
Nuž povedzte sami, napadlo by vám – napríklad takto pred rokom – 
že zažijeme zmeny, ktoré sme si doteraz nevedeli ani len predstaviť? Že 
práve tento rok bude nabitý udalosťami natoľko, že nám len tak ľahko 
nesplynie s poslednými a zapamätať si ho nebude vôbec tažké? 
Nech už bol odchádzajúci rok akýkoľvek, sme na jeho konci, sumarizuje-
me ho, hodnotíme, uzatvárame. Pre nás v časopise je to ten najlepší čas 
poďakovať vám za priazeň a podporu. Iba vďaka tomu, že ai magazine 
sa za doterajších 13 rokov vychádzania stal súčasťou aj vašich pracov-
ných plánov, nástrojov a aktivít, môžeme časopis tvoriť a vydávať.
Verím, že aj v poslednom tohtoročnom vydaní si nájdete pre seba dosta-
tok zaujímavého čítania. Okrem monitorovania diania a pravidelných 
rubrík, sme pripravili aj niekoľko oddychovejších textov na predvianoč-
ný čas a, samozrejme, opäť aj obľúbenú krížovku. 
Na záver mi, prosím, dovoľte, zaželať vám v mene redakcie 
ai magazine pokojné Vianoce naplnené zaslúženým oddychom, 
pevné zdravie a rodinnú pohodu. 

Vlasta Rafajová
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Ďakujeme 
všetkým našim členom, 

spolupracovníkom 
a partnerom, 

že ani v ťažkých časoch 
nestratili záujem 

o spoluprácu 
a nádej na lepšiu 

budúcnosť. 

P.F.2021

tím 
Slovenského 

plastikárskeho klastra

www.spklaster.sk

Ďakujeme vám za dôveru a podporu
v roku 2020 a v novom roku 
sa tešíme s vami opäť dovidenia! 
PF 2021
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RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.

RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky: 
– spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej 

techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb 
zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL

�    CEE Gmbh, organizačná zložka
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 226 212 271
info.robotics.cz@kuka.com

www.kuka.com

Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality
�    KR 6 Agilus R 700

• Nové silnější motory

• Nová vnitrní kabeláž

• IP67 pro všechny varianty

• Montáž v jakékoliv pozici

• Ještě rychlejší pracovní cykly

• Konfi gurovatelné připojení médií

www.plasticportal.eu

PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: 962 04 Kriváň, +421 915 828 977
CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.czwww.profika.cz

PROFIKA PROFIKA 
dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!

www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk

ČASOPIS O AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE,
 STROJÁRSTVE A EKONOMIKEa u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®
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Upínače ZIMMER:
• až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli 
• čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) 
• štandardne klasifi kované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) 

a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline)
• odolné voči korózii 
• o 30 % vyššia upínacia sila a o 15 % dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia 
• priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene 
• dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu

Zimmer Group Slovensko, s.r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica

M: 0911 878 800
T: 042/4331 788
roman.majersky@zimmer-group.sk
www.zimmer-group.sk

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/ 1
949 01 Nitra
www.fanuc.sk 

OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE
PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

 znižujeme náklady
 zvyšujeme produktivitu
 spoľahlivosť 99,99%

 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk

/ zváracie zdroje na ručné zváranie

/ zváracie zdroje na robotizované zváranie

/ automatizáciu zvárania

/ monitorovanie zváracieho procesu

/ plazmové rezacie zariadenia

/ zváracie príslušenstvo

/ technologické centrum

PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE:

Robotické riešenia:
• paletizácia  • pick and place
• FSJ – bodové zváranie hliníka
• striekanie • obsluha strojov

• zváranie

MG10HL
(nosnosť 1000/1500 kg)

BX200L

Solutions for Industrial Automation

guehring@guehring.sk
www.guehring.sk

PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ

HIGH FEED GRIP HOLDER

App Store Obchod Play
ISCAR WORLD teraz na stiahnutie!

ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk
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Pre bratislavský  zá vod to znamená  zač iatok prí prav integrá cie do vý-
roby a budú ce investí cie v objeme približ ne 500 milió nov eur. Naspä ť  
do Bratislavy sa tak vrá ti po vyš e 30 rokoch Volkswagen Passat, prvý  
model vyrá baný  v bratislavskom zá vode. 

Rozhodnutie vyplý va z koncernovej straté gie umiestň ovať  nové  projek-
ty vý roby vozidiel do jestvujú cej vý robnej š truktú ry. „Zlú č ení m oboch 
modelov v bratislavskom zá vode optimalizujeme vyť až enie zá vodu, 

posilní me dô lež ité  synergie v rá mci produktovej rodiny a zní ž ime tak 
vý robné  ná klady,“ uviedol Dr. Christian Vollmer, č len predstavenstva 
pre produkciu a logistiku znač ky Volkswagen. 

V bratislavskom závode koncernu Volkswagen 
sa budú vyrábať modely Volkswagen Passat 
a Škoda Superb. Informácie najskôr potvrdila do-
zorná rada koncernu a v pondelok 16. novembra 
ich na tlačovej konferencii ofi ciálne prezentoval 
manažment bratislavského závodu za účasti 
predsedu vlády a ministra fi nancií SR.

Text redakcia, foto Volkswagen, ŠKODA Auto

Volkswagen významneVolkswagen významne
rozšíri svoje investície v Bratislave

Výroba modelu Volkswagen Passat sa po vyše 30 rokoch vráti do Bratislavy. 
Na tlačovej konferencii sa preto symbolicky objavila aj jedna z jeho verzií zo 
začiatku 90-tych rokov.

Oliver Grü nberg, predseda predstavenstva a č len predstavenstva pre technickú  oblasť  vo Volkswagen Slovakia s predsedom vlády SR Igorom Matovičom na 
tlačovej konferencii.
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TOP TÉMA DŇA
I n ve s t í c i e  v  a u to m o t i ve

Celkové investície dosiahnu miliardu
Výroba modelov VW Passat a Škoda Superb v Bratislave súvisí aj 
s rozhodnutím koncernu nerealizovať pôvodne plánované investície 
do stavby nového závodu v Turecku. Nejde však len o tieto dva mo-
dely. „Investície pre Bratislavu sa plánujú rámcovo vo výške 1 miliardy 
a je to celkové plánovanie. Netýka sa len projektu, ktorý sme vám 
dnes prezentovali, ale je to investícia v rámci celej produktovej palety, 
ktorú vyrába VW Slovakia,“ vysvetlil Dr. Oliver Grü nberg, predseda 
predstavenstva a č len predstavenstva pre technickú  oblasť  vo Volk-
swagen Slovakia na tlačovej konferencii.

S príchodom dvoch nových modelov sa fabrika v Devínskej Novej 
Vsi nebude musieť zväčšovať. Nasledujú ce generá cie Volkswagen 
Passat a Š koda Superb budú  integrované  do existujú cej produkcie 
bez toho, aby sa musel zá vod aj priestorovo rozš irovať . Veľ ký  podiel 
investí cií  sa využ ije na prebudovanie karosá rne, kompletnú  prestavbu 
linky v lakovni, ako aj na ď alš ie dodatoč né  technoló gie. Obidve vo-
zidlá  patria do rovnakej produktovej rodiny.  Podľa vyjadrenia brati-
slavského vedenia VW sa vď aka ich plá nované mu spojeniu v jednom 
zá vode dajú  využ iť  vý znamné  synergie vo vý robe a logistike. Kompo-
nenty nebudú  musieť  byť  v budú cnosti dodá vané  do dvoch, ale len 
do jedné ho zá vodu, č o zniž uje ná klady. Zá roveň  mô ž u byť  vozidlá  
zhotovované  na rovnakej vý robnej linke a odpadajú  tak dodatoč né  
vý davky na prestavovanie vý roby. Produkciou modelov Volkswagen 
Passat a Š koda Superb si bratislavský  zá vod upevní  pozí ciu fl exibilné -
ho zá vodu vyrá bajú ceho viacero znač iek pod jednou strechou. 

Aktuálne sa závod začne pripravovať na budúcu výrobu modelov 
Passat a Superb, spustenie produkcie nových modelov sa očakáva 
v roku 2023. Integrovaním nových výrobných projektov sa podľa ve-
denia závodu vytvorí až 2 000 nových pracovných miest.

Čím Bratislava presvedčila?
Na zač iatku minulé ho roka predstavila spoloč nosť  Volkswagen Slo-
vakia straté giu Plá n 2025. Cieľ om bolo zabezpeč enie budú cnosti 
podniku, ako aj zabezpeč enie zamestnanosti pre pracovní kov Volks-
wagen Slovakia. 

„Tí m zamestnancov Volkswagen Slovakia odviedol skvelú  prá cu. Pri-
delenie nový ch modelov do Bratislavy je vý sledkom naš ej spoloč nej 
prá ce na zvyš ovaní  efektivity, ako aj konš truktí vneho dialó gu s naš imi 
partnermi. Snaha a nasadenie sa vyplatili a tento medzistupeň  sme 
dosiahli. Moje veľ ké  poď akovanie za to patrí  vš etký m zamestnancom 
a zamestnankyniam,“ povedal pri tejto píležitosti Oliver Grü nberg. 

Popri aktivitá ch v oblasti zvyš ovania efektivity a udrž ateľ ný ch rá mco-
vý ch podmienkach pre zamestnancov hral pri rozhodovaní  dô lež itú  
rolu aj tretí  faktor, a to zlepš enie podnikateľ ské ho prostredia na Slo-
vensku. Podľa odborníkov pri získavaní investície nepomohlo len syste-
matické zvyšovanie produktivity bratislavského závodu, ale napríklad 
aj nastavenie kolektívnej zmluvy, či rozhodnutie vlády zaviesť inštitút 
kurzarbeitu do nášho odvodového systému. 

Čo na to ŠKODA?
V stanovisku spoločnosti ŠKODA AUTO sa uvádza, že presunom výro-
by modelového radu Superb zo závodu v Kvasinách do Bratislavy sa 
v roku 2023 uvoľnia v českom závode kapacity potrebné pre rastový 
plán spoločnosti. Tie budú využité na dodatočný objem výroby obľú-
bených a vysoko ziskových modelov SUV ŠKODA Kodiaq a Karoq 
i ďalší pripravovaný model značky. Vývoj ďalšej generácie modelu 
Superb naďalej ostáva v rukách českej Škody a  nad rámec značky 
tiež preberá vývoj novej generácie vozidiel strednej triedy patriacich 
do skupiny objemových značiek koncernu Volkswagen.
Predseda predstavenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer v tejto sú-
vislosti vysvetľuje: „Vítáme rozhodnutí týkající se plánování vytíže-

nosti koncernových závodů. Ve společnosti ŠKODA AUTO získáme 
v České republice dodatečné kapacity, které jsou naléhavě potřeb-
né pro náš růstový plán. Tím vytvoříme podmínky pro další expanzi 
naší značky při současném zachování vysoké ziskovosti. Považuji za 
důležitý signál, že značka ŠKODA v koncernu VOLKSWAGEN záro-
veň převezme ještě větší odpovědnost. Vedle regionu Indie budeme 
v budoucnu řídit také růstové trhy v Rusku a v regionu severní Afriky. 
Skutečnost, že vedení koncernu nám svěřilo tyto úkoly, zdůrazňu-
je velkou důvěru ve schopnosti zaměstnanců společnosti ŠKODA 
AUTO.“

Presun z Kvasin do Bratislavy vychádza z takzvaného „plánovania 
vyťaženosti závodov“. V tomto dokumente sa na úrovni koncernu sta-
novuje, v ktorom závode sa budú vyrábať ktoré modely. Popri presune 
výroby modelu Superb do Bratislavy je v ňom tiež stanovené, že vý-
roba vysoko ziskovej vlajkovej lode segmentu SUV - ŠKODA Kodiaq 
a jej následníka zostane v dlhodobom horizonte v Kvasinách.

V súčasnosti vyrába ŠKODA Auto vo svojom závode v Kvasinách po-
pri špičkovom modeli Superb a plug-in hybridnej verzii Superbb iV aj 
modelové rady segmentu SUV – ŠKODA Kodiaq a ŠKODA Karoq. 
Kapacity, ktoré sa uvoľnia, spoločnosti umožnia zvýšiť výrobu mode-
lov SUV, po ktorých je vysoký dopyt a zákazníci tak získajú aj výhodu 
v podobe kratších dodacích lehôt.

Volkswagen Slovakia
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 

6 milió nov vozidiel. Je pilierom slovenské ho exportu a zá roveň  

jedný m z najvä č š í ch sú kromný ch zamestná vateľ ov v krajine. Volks-

wagen Slovakia je spolu so svojimi zamestnancami najvä č š í m pri-

spievateľ om do verejný ch rozpoč tov. Spoloč nosť  preinvestovala 

na Slovensku od svojho vzniku už  vyš e 4,5 miliardy eur. Vyrá ba 

automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche 

Cayenne, Porsche Cayenne Coupé , Volkswagen up!, Volkswagen 

e-up!, SEAT Mii electric, Š KODA Karoq a Š KODA CITIGOe iV. 

Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevo-

dovky a podvozky, ako aj zariadenia použ í vané  pri vý robe vo-

zidiel. 

Škoda Superb sa bude od roku 2023 vyrábať v závode spoločnosti 
Volkswagen v Bratislave. 
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Aký bol rok 2020
vo vašej fi rme?

Redakcia, foto archív fi riem

Blížime sa k záveru veľmi netypického či netradičného kalendárneho roka. Netradičného nielen kvôli výrazným eko-
nomickým reštrikciám a turbulenciám koronakrízy na domácom, európskom či globálnom trhu, ale aj kvôli zmenám 
v spoločenskom dianí, ktoré v našich životoch spôsobila pandémia koronavírusu. Myslíme si, že aj tieto – pre mnohých 
nie práve ľahké – časy si zaslúžia zdokumentovanie. Ak pre nič iné, tak kvôli tomu, aby sme tie ďalšie roky mali s čím 
porovnávať. V ankete sme preto vás – naše spolupracujúce fi rmy a organizácie oslovili s výzvou o reakciu, aby ste sa s 
čitateľmi podelili o vlastné skúsenosti, postrehy, zistenia, poznania. Nuž teda, aký bol rok 2020 vo vašej fi rme? 

Antonín HOLUB, 
konateľ, CERATIZIT, Česká republika, s.r.o. 

Rok 2020 byl určitě pro všechny hodně jiný než ty předchozí. Myslím si, že spousta z nás byla v očeká-
vání nějaké krize, ale nikdo si nedokázal představit nic podobného, co přišlo díky situaci kolem COVID. 
Plošná opatření, uzavírání provozů z důvodů vládních nařízení apod. Samozřejmě se nás situace kolem 
COVID19 dotkla stejně jako ostatních fi rem na trhu.

Od počátku  celé koronakrize stále fungujeme na 100%. Nevyužili jsme žádnou vládní podporu. Podařilo 
se nám udržet tým kompletní, a přesvědčili jsme se o tom, že jsme schopní pružně zareagovat i v takto 
náročné době. V podstatě ze dne na den jsme „přesunuli“ centrálu do home offi ce, aniž by to nějak ne-
gativně ovlivnilo služby zákazníkům. Přes všechna omezení jsme díky našim nejmodernějším logistickým 
procesům  a našemu skladu v německém Kemptenu, kde stále držíme 99% položek skladem, byli schopni 
dodržet to, co našim zákazníkům slibujeme – objednávky, které byly zaslány do 19. hod jsou doručeny 
do následujícího pracovního dne.

Přesto se i u nás projevil pokles objednávek v závislosti na situaci u našich zákazníků, zejména v leteckém a automotive průmyslu. Mění se i přístup zákaz-
níků, všichni jsou opatrnější, mají obavu z následků z případného uzavření provozu v případě nákazy, omezují přímý kontakt s dodavateli, služební cesty 
a zavádí různá bezpečnostní opatření. Snažíme se být připraveni na všechno, a abychom mohli zůstat s našimi zákazníky v kontaktu, sdílet s nimi informace 
o novinkách, inovacích, nabídnout jim technická školení, nastartovali jsme online webináře, školení a další aktivity, do kterých se mohou zapojit. Připravili 
jsme i první online akci, vysílanou živě, v našem oboru. Akci It´s Tool Time s živými vstupy s našich poboček v Kemptenu a Paříži, s diskuzemi našich odbor-
níků z vývoje a produktového managementu, do které se mohli zapojit registrovaní zákazníci i zástupci tisku.Po celou dobu této koronakrize celý CERATIZIT 
tým tvrdě pracuje – na vývoji nových produktů, na inovaci našich řešení, abychom zákazníkům mohli nabídnout co nejširší škálu nástrojů a řešení v oblasti 
třískového obrábění. Novinky z našeho portfolia představíme v doplňkovém katalogu UP2DATE, který vyjde v lednu, a na červenec plánujeme i vydání 
nového hlavního katalogu.

Dávid GURČÍK, 
produktový manažér divízie robotiky, MTS, spol. s r.o.

Rok 2020 bol aj je netradičný, ale zároveň je pre nás i výnimočný. Netradičný je hlavne nástupom pandémie 
koronavírusu. Je to niečo, s čím sme sa doposiaľ nestretli a museli sme veľmi rýchlo prijať opatrenia, aby 
sme v prvom rade ochránili zdravie ľudí a zároveň, aby sme boli schopní dokončiť pre našich zákazníkov 
otvorené projekty a realizovať nové. Teraz, keď už máme za sebou takmer deväť mesiacov koronakrízy, 
môžeme povedať, že prijaté opatrenia boli správne. Čo je však najdôležitejšie, ľudia v MTS boli ochotní ich 
dodržiavať, a to prinieslo výsledky. 

Výnimočný bol rok 2020 pre MTS v tom, že sa nám podarilo získať niekoľko ocenení, napr. titul top distribú-
tor kolaboratívnej robotiky v strednej a východnej Európe a zakladateľ našej fi rmy – Juraj Habovštiak – bol 
ocenený titulom EY Podnikateľ roka 2019 na Slovensku. V produktovej oblasti sme rozšírili naše portfólio 
o mobilnú kolaboratívnu robotiku a od 1. júna sme sa stali slovenským distribútorom značky MiR. Spolu s kolaboratívnymi robotmi Universal Robots tvoria 
mobilné roboty MiR funkčný celok, čo nám umožňuje poskytnúť našim zákazníkom širší rozmer automatizácie a prispievať tak k vyššej efektivite vo výrobe. 
Popasovali sme sa aj s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi. V marci, keď nastúpila prvá vlna pandémie a takmer všetko sa zatvorilo, niektorí naši dodáva-
telia začali posúvať termíny dodávok  komponentov pre našu výrobu. To zasa ohrozilo termíny odovzdania našich strojov.  Komplikované boli aj inštalácie 
našich liniek priamo u zákazníkov, kým sa nenastavili pravidlá. Teraz, keď už sú opatrenia nastavené a my sme sa s nimi naučili nejako žiť, je to o niečo 
jednoduchšie. 

Čo je veľmi dôležité, práce máme v MTS stále dosť, zamestnanosť počas roka 2020 vzrástla. 1.9.2020 sme otvorili v Banskej Bystrici novú výrobnú pre-
vádzku, kde pracuje vyše 40 našich nových kolegov. Pandémia mnohým fi rmám ukázala ,že investície do automatizácie a robotizácie majú zmysel a dopyty, 
ktoré k nám chodia za posledné mesiace, to len potvrdzujú.
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Ďakujeme za spoluprácu v roku 2020 a do nového roka 2021 
želáme veľa pracovných i osobných úspechov.

Kolektív ISCAR SR s.r.o.

Štefan BALÁŽ, 
konateľ a výkonný riaditeľ, LIFTEC SK, s.r.o.

Spoločnosť LIFTEC SK pôsobí na trhu už takmer 30 rokov. Za ten čas sme prešli mnohými 
zmenami, ktoré nás posunuli vpred a dnes patríme k fi rmám udávajúcim tempo rozvoja 
v oblasti priemyselného značenia a automatizácie. V súvislosti s pandémiou ochorenia CO-
VID-19 sme reagovali na potreby trhu a do svojho portfólia sme zaradili výrobky a techno-
lógie nápomocné v boji s koronavírusom. Ide napríklad o zariadenia na bezkontaktné hro-
madné  meranie telesnej teploty, či automatizované linky na výrobu zdravotníckych rúšok. 
Taktiež školenia zákazníkov zamerané na jednotlivé technológie značenia sme presunuli do 
on-line priestoru formou webinárov. 

Upravili sme režim na pracoviskách, samozrejmosťou boli, a naďalej sú, prísne hygienické 
opatrenia, dezinfekcia, rúška. Mnohí zamestnanci prešli na prácu formou home offi ce, na 
obchodné stretnutia sa čoraz častejšie využívajú on-line komunikačné nástroje. Aby naši zá-
kazníci nepocítili žiaden výpadok v štandarde poskytovaných služieb, vytvorili sme záložné tímy.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 boli tento rok zrušené všetky výstavy a konferencie, na ktorých sme plánovali odprezentovať novinky v oblasti auto-
matizácie, značenia a strojového videnia. Nahradili sme ich internými technologickými dňami, na mieru šitými požiadavkám zákazníka. Ako obchodno-
-technologická fi rma sme do značnej miery pocítili pozastavenie investícií hlavne u veľkých nadnárodných zákazníkov a hospodársky výsledok za tento rok 
pravdepodobne úplne nenaplní naše ambície. Napriek kríze však život ide ďalej a my v zmysle nášho motta „ROZDIEL JE V PRÍSTUPE“ neustále vyvíjame 
a vyrábame riešenia pre našich zákazníkov, ktoré reálne zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a tvoria zisk. 

Kristína HOMOLOVÁ, 
marketingová manažérka, MCAE Systems, s.r.o. 

Rok 2020 byl pro naši společnost MCAE Systems plný výzev, které jsme naštěstí výborně zvládli. Ko-
ronavirus nás sice všechny rozdělil a s některými kolegy jsme se douhou dobu nesetkali, protože jsme 
trávili pracovní dobu na home offi ce. Ukázalo se ale, že jsme schopni se i přes omezené setkávání 
domluvit, připravit řadu důležitých kroků, přizpůsobit se tak současné situaci a vytěžit z ní maximum. 
Při první vlně na jaře jsme spustili sérii webinářů věnovaných 3D tisku, 3D optickému měření nebo 
např. obrábění.

Dlouhou dobu jsme věřili, že se alespoň uskuteční Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, bohužel se 
tak nestalo a my jsme museli danou situaci řešit po svém. Naše podzimní novinky jsme tak představili 
na MCAE virtuálním veletrhu online, kde byli obchodníci připraveni se setkat s novými zákazníky 
přes webovou platformu. V listopadu jsme spustili další vlnu webinářů a musím říct, že se těší velké 
oblibě zájemců. Nahradili jsme si tak účast na nerealizovaném veletrhu a získali nové zájemce o námi 
nabízené produkty. Využili jsme také trochu volnější léto k tomu, abychom upgradovali naše fi remní 

webové stránky, ke kterým jsme navíc připravili i slovenskou verzi webu. 

Naši obchodníci a technici i přes řadu nepříznivých vlivů prodali a dodali spousty zařízení od malých až po velké a složité systémy. Výrazně se samozřejmě 
i pro nás omezily služební cesty a školení v zahraničí, na což naši partneři reagovali a řadu konferencí a školení jsme absolvovali opět online. Byl to složitý 
rok, ale navzdory všem překážkám jsme jej překonali a těšíme se na další, ať už budeme pracovat v našich kancelářích nebo doma.
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Roman MAJERSKÝ,
konateľ, Zimmer Group Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť Zimmer Group je lídrom na trhu v inováciách a produktovom port-
fóliu pre manipulačnú, lineárnu a tlmiacu techniku. Každý rok sa snažíme pre 
našich zákazníkov prinášať nové veci v každej z týchto oblastí, ktoré im pomô-
žu a uľahčia prácu. Inak to nie je ani tento rok. Uviedli sme viacero noviniek, či 
už v tlmiacej alebo manipulačnej technike. Jediný rozdiel je, že tento rok to naši 
pracovníci robili z prostredia home offi ce. 

Ako spoločnosť orientujúcu sa na zahraničné trhy, najmä Poľsko a ČR, nás 
výrazne postihli reštrikcie v cezhraničnom pohybe osôb, konkrétne eliminá-
cia osobného kontaktu s existujúcimi i novými zákazníkmi. Doba sa zmenila 
a všetko sme museli preniesť do online priestoru. Momentálne robíme mítingy 
a stretnutia, kde to nejde inak, cez Webex. Musím však dodať, že to funguje 
fantasticky, nad moje očakávania. 

Tak ako skoro vo všetkých odvetviach spoločnosti aj my, samozrejme, cíti-
me prepad obchodu, hlavne z prvej vlny. Okrem toho, že ho spôsobila pan-
démia a neistota, z môjho pohľadu k nemu prispeli aj nie práve jednoznačné 
pandemické pravidlá a legislatíva zo strany vlády. A o skutočnej podpore eko-
nomiky sa nedá ani rozprávať! Aj napriek medializovaným prísľubom aj sume 
prostriedkov v záchrannom fonde z EÚ, je pomoc našim podnikateľom skôr len 
v teoretickej rovine. Nebojím sa povedať, že k výške fi nančných strát spoločnos-
tí je skôr na smiech, vlastne v tejto situácii skôr na plač.

A pochopiteľne to má vplyv aj na budúcnosť – investície. Ak nebudú zo strany 
vlády jasne stanovené pandemické pravidlá na viac ako na najbližšie dni či 
týždeň, je akákoľvek investícia veľkým rizikom. Preto všetci všetko odkladajú 
a vyčkávajú, čo bude ďalej. Obávam sa, že keď sa potom všetko otvorí a vráti do normálu, čo by bol ten lepší prípad, budú chcieť všetci všetko 
a hneď. Čo sa týka samotného výkonu práce, prevádzka našej spoločnosti, vzhľadom na  rozmiestnenie kolektívu zamestnancov a dlhodobo kvalitné 
pracovné podmienky, nebola zásadným spôsobom ovplyvnená. Už spomenutý limitovaný cezhraničný pohyb síce obmedzil aj všetky marketingo-
vé  aktivity spoločnosti, na ktoré sme boli celé roky zvyknutí, ale aj tu sme aspoň čiastočne prešli do online priestoru. Som si vedomý toho, že nájsť 
kvalifi kovaného zamestnanca nie je jednoduché, a preto som sa opatreniami maximálne snažil eliminovať dopad pandémie na našich zamestnancov. 
Dokonca sme prijali nových, na Slovensku aj v Poľsku. 

Vidím to jednoznačne tak, že každá kríza so sebou nesie aj pozitíva, ak ich však vieme využiť vo svoj prospech. Naučí nás vidieť veci inak, z iného 
uhla pohľadu. Tak ako sme ich predtým nevideli, alebo nechceli vidieť.

Peter ORAVEC,
technický riaditeľ, Mapro Slovakia, s.r.o.

Naša spoločnosť sa zameriava na predaj špecializovaných technológií pre plastikár-
sky priemysel. Okrem predaja vstrekovacích lisov Haitian a periférií máme i divíziu 
automatizácie a robotizácie výrobných procesov, predovšetkým v segmente automo-
tive. Podobne ako mnohé iné fi rmy, aj my sme začínali tento rok s predpokladom ras-
tu. Napriek pandémii, ktorá v prvej vlne v podstate zastavila priemysel, sa nám darilo 
a  v segmente automatizácie sme získavali nové zákazky. Časť projektov v realizácii 
sa pozastavila, keďže fi rmy neprijímali návštevy, preto sme toto obdobie využili na 
dokončenie „starých restov“. Úprimne, padlo nám to celkom vhod.  

Opatrenia sme zaviedli okamžite už počas prvej vlny a tie podľa potreby trvajú: od 
dezinfekcie rúk, nosenia rúšok až po delenie pracovných tímov a home offi ce. Naši 
zamestnanci sú uvedomelí a aj v prípade ľahkého podozrenia situáciu oznámia, čo 
nám dáva možnosť okamžite reagovať. Aj vďaka tejto uvedomelosti a zodpovedné-
mu prístupu sme zatiaľ u nás nezaznamenali pozitívny prípad ochorenia. Počas prvej 
vlny sme pociťovali občasné výpadky či oneskorenia dodávok tovarov. Poučení touto 
skúsenosťou sme výrazne posilnili naše sklady, čo nám v druhej vlne pomohlo byť 
pripravení a neobmedziť výrobu. 

Vzhľadom na dobré perspektívy hľadáme do nášho tímu stále nových ľudí (konštruktérov, mechatronikov). Súčasný stav vygeneroval situáciu, keď sa na 
trhu práce uvoľňuje viac kvalifi kovaných ľudí, a to nám dáva možnosť lepšieho výberu. Situácia okolo pandémie mala, samozrejme, vplyv na hospodár-
ske výsledky celej fi rmy, kde evidujeme pokles v divízii vstrekovacích lisov. Divízia automatizácie však dosahuje obrat minulého roka, čo je na aktuálnu 
situáciu celkom dobrý výsledok. V súčasnosti máme i napriek kríze rozbehnutý projekt prístavby k jestvujúcej budove, s cieľom rozšírenia výrobných 
kapacitných priestorov pre divíziu automatizácie. 

Veľtrhy a konferencie boli v podstate všetky zrušené. Zistenie, že i bez nich sa to dá, napovedá trendu, kde sa väčšina súčasného marketingu odohráva 
– v online priestore. Verím, že krízu prekonáme a najneskôr do roka sme späť v bežnom živote.



MODERNÉ TECHNOLÓGIE VSTREKOVANIA PLASTOV 
A AUTOMATIZÁCIE VÝROBY

Ďakujeme za Vašu dôveru v roku 2020
P.F. 2021

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o., Orovnica 230, 966 52 Orovnica, www.mapro.sk

POKOJNÉ VIANOCE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021
/ Ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku  

a želáme všetko najlepšie v roku 2021.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Všetkým zákazníkom
ďakujeme za prejavenú dôveru
a prajeme úspešný rok 2021
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Milan DITTINGER, 
SK - Branch Manager, Trilogiq Slovakia, s.r.o.

Pandémia v prvej fáze, nazvime to prekvapenia či možno prvotného šoku, vyvolala intenzívnu požiadavku 
našich zákazníkov – vzhľadom na modularitu nášho produktu – na čo najrýchlejší vývoj zariadení rôznych 
typov pre dištančné oddelenie ako priestorov, tak jednotlivcov v rámci pracovísk, kancelárií, hál. Pracovne 
sme nazvali tento produkt hygienická zástena a v množstve verzií sme dodali takmer tisíc kusov tvarovo 
i rozmerovo rozdielnych bariér. Vplyv pandémie v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov sme pocítili 
v obmedzení doteraz bežne zaužívaných a v maximálnej možnej miere využívaných osobných, obchodných 
či technických stretnutí so zákazníkmi, práve vzhľadom na našu pôsobnosť v rámci širšej strednej Európy. 
Cezhraničné reštrikcie a interné epidemiologické limity našich zákazníkov posunuli bežné spôsoby rokovaní 
do virtuálneho sveta telekonferencií, či hojného využívania našej unikátnej platformy www.trilogiq.com. 

Príchod aktívnej a reštriktívnymi opatreniami sprevádzanej prvej vlny sa zhodoval so začiatkom nášho fi škál-
neho roka, načo sme okamžite, cielene, avšak stále vzhľadom na situáciu veľmi fl exibilne, reagovali s cieľom 
udržať úroveň hospodárskeho výsledku, ba dovolím si povedať, aj ho zlepšiť, vzhľadom na súbor prijatých 
opatrení. Keďže sme nezaznamenali žiaden výraznejší pokles toku objednávok, personálne zmeny neboli 
potrebné. Skôr sme sa zamerali na striktné dodržiavane požiadaviek vlády SR (testovanie, reštrikcie ohľadom cezhraničného cestovania a pod.) a našich 
zákazníkov tak, aby sme fungovali čo najefektívnejšie, ale súčasne za žiadnych okolností nešli do zbytočného rizika, ako na našej, tak zákazníckej strane.

Samozrejme, v súvislosti s nariadeniami vlády SR, pandemickej komisie, ale najmä v súvislosti so zdravým sedliackym rozumom, sme prijali náležité hygienic-
ké opatrenia. Tie sa líšili v rámci jednotlivých fáz od vypuknutia pandémie, cez letný pokles počtu prípadov až po aktuálnu druhú vlnu. Spočívali v intenzív-
nom využití home offi ce v prípade pozícií, kde to neohrozuje chod našej spoločnosti, obmedzení mítingov či cestovania na nevyhnutné minimum, absolvovaní 
ako povinných Ag testovaní, tak PCR testovaní našich pracovníkov, obligátnej metodológii zvýšenej dezinfekcie, hygieny a protiepidemických opatrení, 
obmedzení výkonov prác u zákazníkov na obdobia, kedy to nariadenia umožňovali, a maximálne možné využívanie dostupných moderných technológií na 
dištančnú formu diskusií s čo najmenšími obmedzeniami. 

Vplyv absencie veľtrhov a odborných konferencií sme pocítili naozaj intenzívne. Po mnohých rokoch sme sa nútene nezúčastnili strojárskeho veľtrhu v Brne, 
ktorý je zrejme najznámejšou akciou tohto druhu v našich končinách. Organizátori veľmi správne, po vykonaných analýzach usúdili, že organizácia v pô-
vodnom duchu masového podujatia nebude možná. Rovnakú situáciu sme zažili s plánovaným veľtrhom Mach-Tech v Budapešti.  Pevne veríme, že budúci 
rok, zrejme už v intenciách globálnych zmien správania sa populácie, budú tieto aktivity pokračovať. Bude však asi trvať veľmi dlho, kým sa dočkáme pod-
ujatí v takom rozsahu, ako sme boli zvyknutí po minulé roky.

Katarína IKRÉNYIOVÁ, 
štatutárny zástupca, Slovenský plastikársky klaster (SPK)

SPK začal rok 2020 veľmi hekticky a optimisticky, uviedol na trh nové aktivity a služby, stihol zrealizovať 
aj niektoré zahraničné stretnutia. Do SPK vstúpili noví členovia, ktorí priniesli aj svieže nápady a návrhy pre 
vylepšenie činnosti. Žiaľ, v marci medzinárodné a slovenské opatrenia proti šíreniu COVID -19 tvrdo za-
siahli do realizácie projektu SPK podporovaného MH SR, ktorý bol založený na medzinárodnej spolupráci 
(INTERPLAST). Museli sme sa prispôsobiť novej situácii. Porady a partnerské mítingy sa začali realizovať pro-
stredníctvom rôznych počítačových aplikácií, vyžadovali si nové zručnosti nás všetkých, boli (aj sú) stále veľmi 
neosobné, a nie vždy prinášajú to, čo by priniesli v prezenčnej forme. Dnes totiž nevieme oddeliť vzdelávací 
efekt od efektu nadväzovania nových kontaktov, a tiež od prezentačno-informačných efektov. A elektronicky 
sprostredkované akcie to jednoducho nedokážu poskytnúť. Preto je mimoriadne dôležité hľadať a nájsť tú 
najvhodnejšiu formu pre rôzny obsah a účel. Použitie webinára, webkonferencie a web porady na riešenie 
všetkých dôležitých otázok, úloh a činnosti nie je vždy primerané. 

SPK je svojou podstatou organizácia, ktorá podporuje vzdelávanie, sieťovanie a inovácie. A uvedené akti-
vity sa realizovali v tomto roku veľmi ťažko. Absencia veľtrhov a výstav, ktoré sa konajú práve v obdobiach marec – máj a október – november, mala veľ-
ký dopad na hlavné činnosti SPK. Home offi ce vo fi rmách, ale aj na úradoch, karanténa na pracoviskách značne sťažuje komunikáciu medzi subjektmi. 
K tomu zákaz pohybu a ostatné opatrenia v najexponovanejších mesiacoch roku klastru výrazne skomplikovali plnenie základných úloh. Napriek tomu 
sa veci aj podarili. Zúročili sme našu dvojročnú snahu a prácu na tom, aby SPK mohol vstúpiť do medzinárodných projektov. Vo februári 2020 boli spus-
tené medzinárodné projekty (EXTRATEX “European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation” 
874137 — EXTRATEX — COS-CLUSTER-2018-03-02 a RegioPlast 2030 – Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spra-
covania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ NFP304010U970 v rámci výzvy 
INTERREG V-A SK-CZ/2018/09). Ďalšie dva medzinárodné projekty sa začali realizovať v septembri a októbri (International Cluster Cooporation for 
Recycling of Polymers – PERCY - COS-CLUSINT-2019-3-01 a Educational package for SMEs to increase their innovation capabilities and productivity 
–EPIC, Project number: 2020-1-HU01-KA202-078669). V súvislosti s projektmi SPK posilnil a skvalitnil svoje ľudské zdroje. 

Aj vďaka projektom môžeme teraz v decembri povedať, že Stratégiu rozvoja SPK, ktorú Valné zhromaždenie SPK schválilo v roku 2019, napĺňame a inten-
zívne rozvíjame už od začiatku tohto roku. Rozbehli sa aktivity a partnerstvá strategického charakteru na úkor realizácie pravidelných a často aj „zotrvač-
nosťou“ organizovaných aktivít. Je pravdou, že situácia na plastikárskom trhu sa dočasne zhoršila, a to najmä kvôli prepojeniu na automobilový priemysel. 
Pocítili to niektoré naše menšie členské fi rmy, ale úsporné opatrenia prijímali aj veľké nadnárodné spoločnosti. Výpadok zdrojov z členských príspevkov aj 
z vlastnej činnosti nás však neodradil. Berieme to tak, že situácia si vyžaduje menej konvenčnosti a viac tvorivosti, lepšiu organizovanosť a silnejšie zapojenie 
jednotlivých členov, ale aj nečlenov do pripravovaných aktivít. Každá oblasť začína byť prioritná, či je to odborné vzdelávanie, uplatnenie vysokoškolákov, 
reálna podpora inovatívnych myšlienok alebo podpora obchodných možností. A práve v zložitej situácii sa môže klaster ukázať ako nástroj na oživenie 
partnerstva, spolupráce, ale aj informačnej alebo inej podpory. 



Nový robot IRB 1300 so svojimi špičkovými schopnosťami zdvihu, do-
sahu a presnosti trajektórie výrazne skracuje časy cyklov, zvyšuje pro-
duktivitu a flexibilitu výrobnej linky. Kompaktný dizajn umožňuje jeho 
nasadenie v stiesnených priestoroch. www.abb.sk/robotics

Najvýkonnejší 
v svojej triede
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Časozberný prieskum, ktorý už štvrtý rok monitoruje transformáciu podni-
kov pod vplyvom Industry 4.0, bol realizovaný na vzorke 57 podnikov. 
Pod zistenia prieskumu sa tento rok podpísala pandémia COVID-19, ktorá 
globálne, a aj na lokálnych úrovniach, ovplyvňuje hospodárstvo a priemy-
selnú výrobu. V zložitej situácii koronakrízy si podniky ešte viac uvedomili 
význam digitalizácie pre aktuálnu stabilizáciu, budúci rozvoj a udržanie 
konkurencieschopnosti. Až tri štvrtiny podnikov považuje aplikáciu Industry 
4.0 za veľmi dôležitú a 62 % podnikov potvrdilo, že by im v aktuálnej situá-
cii pomohla silnejšia digitalizácia a automatizácia. 

„Registrujeme, že neistota a nestabilita priemyslu spôsobená pandémiou 
COVID-19 mala vplyv na niektoré parametre prieskumu. Ale súčasne po-
tvrdila, že dnes už fi rmy nepochybujú o potrebe Industry 4.0. Považujú ju 
za nutnosť. Pochopili, že znamená stabilizáciu pri výkyvoch spôsobených 
koronakrízou, či udržanie konkurencieschopnosti do budúcnosti,“ konštatu-
je Martin Morháč, predseda združenia Industry4UM.

ZaostávanieZaostávanie
v digitálnej transformácii môže
koronakríza ešte prehĺbiť

Text Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, ilustračné foto Siemens

Stagnácia implementácie
V porovnaní s minulým rokom počet fi riem, ktoré už implementujú Industry 
4.0, stagnuje. Dokonca v ročnom porovnaní poklesol zo 40 % v roku 2019 
na 35 % v roku 2020.  Na pozadí stagnácie prieskum poukázal na alar-
mujúco nepriaznivý stav v postupe aplikácie Industry 4.0 do fi riem so slo-
venským kapitálom. Z celkového počtu už implementujúcich  podnikov tvorí 
podiel zahraničného kapitálu 28 %, pokým na strane podnikov so sloven-
ským kapitálom aplikuje len alarmujúcich 5 % fi riem. Rovnakú disproporciu 
zaznamenal prieskum aj pri podnikoch, ktoré majú pripravenú implementač-
nú stratégiu a postupne ju chcú začať aplikovať (46 % ). Z celkového podielu 
tvoria podniky so zahraničným kapitálom 35 % a podniky so slovenským 
kapitálom len 9 %. Rovnako znepokojivý je pohľad na štruktúru podnikov 
zriaďujúcich implementačné tímy odborníkov, ktoré sú jednou z podmienok 
úspešnej transformácie. Až 79 % podnikov so zahraničným kapitálom má 
tím, ktorý pracuje na digitálnej transformácii, kým na strane podnikov s do-
mácim kapitálom to je len 27 % fi riem. 

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM (Industry4UM) zrealizovalo na prelome augusta 
a septembra 4. ročník prieskumu o úrovni digitálnej transformácie v priemyselných podnikoch. 
V novembri zverejnené výsledky prieskumu odhalili stagnáciu v digitalizácii priemyselných podnikov – 
oproti minulému roku – a odkryli dramatické zaostávanie aplikácie trendov Industry 4.0 v podnikoch so 
slovenským kapitálom. Tie majú problém s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných 
stratégií. Pod výsledky tohtoročného prieskumu sa podpísala aj bezprecedentná situácia spojená 
s pandémiou COVID-19. Až dve tretiny podnikov si pritom uvedomujú, že by vplyv koronakrízy zvládli 
lepšie, ak by boli digitalizované.
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Roztváranie nožníc
V štvorročnom pohľade má dynamika prieniku digitálnej transformácie stúpajúci trend. 
Kým v roku 2017 sa tvorbou alebo realizáciou stratégie implementácie Industry 4.0 
zaoberalo menej ako 60 % fi riem, aktuálne je to viac ako 80 %. Podľa zistení sa však di-
gitalizujú takmer výhradne len podniky so zahraničným majiteľom, ktoré zväčša aplikujú 
know-how materských fi riem. Naopak, na strane slovenských fi riem je podiel v sledova-
ných parametroch hrozivo nízky, a z pohľadu vývoja kriticky stagnuje. „Neschopnosť 
mať víziu a pripraviť implementačnú stratégiu sa ukazuje ako kľúčový problém malých 
a stredných slovenských podnikov. Aktuálny stav je nebezpečným precedensom, ktorý 
sa v blízkej budúcnosti môže prejaviť ešte väčším technologickým zaostávaním kapitá-
lovo slovenských fi riem a ich nižšou schopnosťou konkurovať. Tento stav otvára nožnice 
medzi silou domáceho a zahraničného kapitálu. Ak sa to veľmi razantne nezmení, tak 
slovenský kapitál bude ešte viac strácať na konkurencieschopnosti a slovenská ekonomi-
ka bude ešte otvorenejšou, veľmi ťažko ovplyvniteľnou zvnútra krajiny,“ hodnotí situáciu 
Martin Morháč.

Industry 4.0 ako priorita?
Napriek zvýšeniu podielu podnikov, ktoré vnímajú Industry 4.0 ako dôležitú agendu 
vrcholového manažmentu, z 25 % v minulom roku na 35 % v tomto roku, vníma Indus-
try4UM aktuálny podiel stále ako veľmi nízky. Úlohou manažmentov je čo najrýchlejšie 
prejsť z riešenia každodenných problémov a operatívy na vytváranie budúcnosti fi riem, 
agilnej aplikačnej stratégie a organizačnej štruktúry podporujúcej transformáciu. Podľa 
očakávaní bude frekvencia zmien na trhu rásť a bude potrebné na ne nielen reagovať, 
ale podniky rozvíjať a viesť, a to je bez komplexného digitálneho riadenia fi riem nedo-
siahnuteľné. Digitálnu transformáciu podniku musia manažmenty začať vnímať ako ce-
lofi remný proces, riadený v pružnej organizačnej štruktúre, so zapojením zamestnancov 
na všetkých úrovniach a ako pevnú súčasť fi remnej kultúry.
Po dvoch rokoch rastu podpory v oblasti vytvárania podmienok k učeniu a rozvíjaniu sa 
zamestnancov, nastal v tomto parametri v podnikoch pokles takmer o 50 %. „Zistenie 
považujeme za veľmi negatívne. Industry 4.0 si vyžaduje nové zručnosti a kompetencie 
zamestnancov. V oblasti rozvoja pracovníkov a zvyšovania úrovne vnútropodnikového 
vzdelávania, musia podniky rozhodne zmeniť svoje myslenie a prístup,“ upozorňuje 
Martin Morháč. Aj v širších kontextoch Slovensko výrazne zaostáva v digitálnych zruč-
nostiach zamestnancov za rozvinutými krajinami, a to aj napriek faktu, že vzdelávanie 
je pre budúci rozvoj podnikov jedinou cestou zmeny. Podľa Industry4UM je pre za-
bezpečenie dostatku odborníkov potrebná systematická podpora zo strany štátu, ktorá 
pomôže zvyšovať vzdelanostnú úroveň budúcich zamestnancov, prispôsobovať ju náro-
kom a potrebám priemyslu, prepájať vzdelávací proces na prax vo všetkých úrovniach 
vzdelávania. 

Koronakríza nie je prekážka
Aj keď priemysel zaznamenal stagnáciu v implementácii Industry 4.0, vplyv koronakrízy 
na už implementujúce podniky nie je výrazný. Prieskum ukázal, že z tých podnikov, 
ktoré začali a implementujú Industry 4.0, už dnes približne 90 % fi riem pokračuje v jej 
implementácii, a z nich 11 % dokonca intenzívnejšie ako pred vypuknutím koronakrízy. 
Z pohľadu digitalizácie vnútropodnikových procesov, priority podnikov kopírujú ce-
losvetové trendy, ale aj špecifi ká slovenskej výroby. Sú zamerané na výrobu (75 %), jej 
technologickú prípravu (56%) a logistiku (54 %). V externých procesoch badať snahu 
o vytváranie inteligentných štruktúr v dodávateľskom a zákazníckom reťazci. Aj napriek 
pozitívnemu trendu v tomto ukazovateli usudzujeme, že si respondenti zatiaľ dostatočne 
neuvedomujú obrovskú príležitosť zásadne zefektívniť existujúce a vytvárať nové udrža-
teľné digitálne väzby so svojimi subdodávateľmi a zákazníkmi. 

Reakcie k zisteniam prieskumu 

Ing. Emil Fitoš, 
prezident IT asociácie Slovenska
Výsledky štvrtého ročníka prieskumu o úrovni aplikácie In-
dustry 4.0 do podnikov sú opäť veľmi zaujímavé a svojím 
spôsobom burcujúce. Prvou vecou, ktorá vyvstáva ako vážny 
problém, je situácia fi riem so slovenskými vlastníkmi. Takmer 
tri štvrtiny z nich nemajú vybudované vlastné kapacity na to, 
aby tému Industry 4.0 profesionálne uchopili, napriek tomu, 
že ju považujú za dôležitú. Problém je umocnený tým, že ino-
vačné aktivity sa pod vplyvom pandémie COVID-19 plošne 
spomalili. Výsledky prieskumu sú silným odkazom pre poli-
tikov, ktorí budú rozhodovať o tom, ako použiť prostriedky 
z Plánu obnovy a odolnosti, aj zo Štrukturálnych fondov EÚ. 
Zjednodušene povedané, po opatreniach súvisiacich s koro-
nakrízou slovenské priemyselné podniky potrebujú pomoc 
štátu s modernizáciou, inak hrozí, že ich pozíciu v dodáva-
teľských vzťahoch obsadia fi rmy z iných krajín.

Ing. Artur Bobovnický, CSc., 
riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, 
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prieskum poukázal na výsostnú potrebu posilniť agendu In-
dustry 4.0 na všetkých úrovniach rozhodovania – od ma-
nažmentu fi riem až po najvyššie vedenie krajiny, pre ktorú 
je silný a úspešný priemysel predpokladom a hlavným mo-
torom ďalšieho rastu HDP. Slovenské fi rmy stále výrazne 
zaostávajú v implementácii Industry 4.0. Preto by sa kompe-
tentné orgány mali zamyslieť a rozbehnúť nasadenie rých-
lych a adresných podporných mechanizmov, pretože straty 
v tempe implementácie Industry 4.0 sa prejavia predovšet-
kým v strate konkurencieschopnosti slovenských fi riem v blíz-
kej budúcnosti. Slovenská inovačná a energetická agentúra 
v tejto oblasti pripravuje rozbeh poskytovania inovačných 
voucherov v horizonte pár mesiacov so zameraním aj na 
aspekty priemyslu 4.0.

Doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., 
riaditeľ Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho 
inžinierstva, Strojnícka fakulta, Technická univerzita Košice
Podľa môjho názoru spoločnosti, ktoré nastúpili na trend di-
gitalizácie hodnototvorného reťazca už v predchádzajúcom 
období, boli jednoznačne pripravené na prekonanie krízo-
vých situácií na vyššej úrovni, čo zabezpečilo ich podstatne 
lepšiu pripravenosť na novovznikajúce problémy aj v súvis-
losti s pandémiou. Treba však vidieť aj zásadnú rozdielnosť 
podpory štátu k rôznym typom organizácií v čase recesie. 
V dnešnej mimoriadne turbulentnej dobe je dôležité, že sú 
vytvárané práve takéto typy prieskumov. Stavovské organi-
zácie však musia výsledky okamžite redistribuovať na naj-
vyššie možné miesta, aby výstupom prieskumu nebolo len 
klopanie na zatvorené dvere, ale i konkrétne konanie.

Ing. Juraj Habovštiak, 
spoluzakladateľ a konateľ, MTS Krivá
Industry 4.0 je tu pre nás, a nie sme tu my pre tento systém. 
Aby sme vedeli jeho možnosti naplno využiť, musí jednoznač-
ne slúžiť na dosiahnutie konkrétnych cieľov v prevádzke fi r-
my. Napríklad úspor nákladov. Vtedy bude aj pozitívne pri-
jatý. Na to je potrebný kvalitný tím v prevádzkovom riadení 
fi rmy, ktorý vie identifi kovať problémy a prísť s inovatívnymi 
riešeniami. Tie musí vedieť vhodne komunikovať a postupo-
vať potom ďalej celým procesom zmeny. Možno by bolo 
dobré zriadiť na celoštátnej úrovni platformu pre prevádz-
kové tímy, kde by sa mohli učiť, vymieňať si skúsenosti a po-
dobne. Tak by sme sa možno v tejto veci posunuli rýchlejšie 
dopredu.

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM je nezávislou, odbornou, mien-

kotvornou autoritou zástupcov priemyslu iniciovanou so zámerom skvalitnenia 

príprav podnikov na digitálnu transformáciu. Spája  priemysel pre spoločné ciele 

v oblasti Industry 4.0, a jeho zástupcom vytvára priestor pre výmenu a zdieľanie 

odborných názorov, príkladov dobrej praxe a vzájomný networking. Industry4UM 

je partnerom štátnych inštitúcií pri usmerňovaní rozvoja digitalizácie priemyslu a ino-

vácií na Slovensku. Súčasne podporuje rozvoj mladých výskumno-vývojových pra-

covníkov a začínajúcich fi riem zameraných na digitalizáciu a inovácie. Prostredníc-

tvom rôznych aktivít informuje, edukuje a moderuje diskusiu na tému transformácie 

priemyslu na Slovensku.
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Juraj MAJERSKÝ, konateľ  Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o.

Do januára 2020 sme sa z roku 2019 prehupli 
s veľkými očakávaniami a nádejami po tom, čo 
sme v roku 2019 zaznamenali relatívne slabé 
výsledky. Trh bol presýtený z rokov 2016 – 2018 
a tak prišiel pokles, alebo skôr upokojenie 
vtedajšieho enormne exponovaného stavu. Rok 
sa začal pomerne razantne, zákazníci sa ozývali, 
prichádzali im nové projekty, a tak bolo treba 
nakúpiť zariadenia. Ako niečo vzdialené, a nás 
sa netýkajúce, sme ale s príchodom roka 2020 
začali v správach počúvať o novom víruse, ktorý 
sa šíril z čínskeho mesta Wu-Chan. Vtedy sme 
si hovorili, že ho opäť zachytia a k nám sa ani 
nedostane, ako sa to stalo už v minulosti. Bolo 
to však ako prebúdzanie sa zo zlého sna, keď 
sa vírus šíril z Číny do celého sveta, aj k nám do 
Európy a zrazu sme sa dozvedeli, že aj u nás boli 
zachytené prvé prípady nákazy. Nasledoval lock-
-down a tak sa naši zamestnanci prvýkrát počas 
pôsobenia vo fi rme zoznámili s pojmom „home 
offi ce“. Napriek začiatku obmedzení a takmer 
zastavení sa života na Slovensku, bol marec 
2020 jedným z najúspešnejších mesiacov v his-
tórii našej fi rmy.

Z počiatočných zmätkov a administratívnych doťahovaní v súvislos-
ti s opatreniami pri pandémii a mimoriadnom stave, sme nakoniec 
z celej situácie vyšli dobre. Overili sme si, že dokážeme pracovať 
aj takto vzdialene, bez osobného kontaktu. Raz za čas sme však 
do kancelárie predsa len museli zájsť. Veď účtenky, cestovné príka-

zy, či pracovné výkazy je treba priniesť aj fyzicky. Dohodli sme si 
však spôsob, ako sa stretávať vo fi rme čo najmenej, aby sme jeden 
druhého náhodou nenakazili. A vyšlo nám to.

Servisných technikov sme vybavili ochrannými pomôckami, do kan-
celárií sme nakúpili dezinfekciu, obchodníci vyrážali iba na stretnu-
tia, ktoré si priamo vyžiadali zákazníci, vytvorili sme smernicu pre 
home offi ce, podpísali dodatky k zmluvám, aby aj zákonu bolo 
učinené zadosť a tešili sme sa na dobu, kedy už toto zvláštne ob-
dobie skončí.

V apríli naša rakúska materská spoločnosť ešte stihla začleniť do 
portfólia fi rmu Farrag Tech, ktorá vyrábala tlakové sušičky granulá-
tov vo veľkostiach, ktoré v našom portfóliu chýbali. 

Postupom mesiacov sme však začali badať aj pokles objednávok. 
V máji sme dokonca zaznamenali niečo, čo sa nám už veľmi dlho 
nestalo. Nepredali sme žiaden nový vstrekovací stroj, či perifér-
ne zariadenie. Servis a náhradné diely však pokračovali a mož-
no trošku prekvapivo, začali „trhať“ rekordy. Naši zákazníci sa 
rozhodli využiť pokles výroby na opravy a servis strojov. Oplatilo 
sa im to. Postupne sa výroba začala oživovať a to, čoho sa všetci 
obávali, sa nepotvrdilo, práve naopak, naštartovalo automobilový, 
ale aj elektrotechnický priemysel ešte viac. 
Sociálny dištanc. To je výraz, ktorý začal poháňať vpred celú mašiné-
riu v „automotive“. Ľudia si uvedomili, že odstup v dopravných pros-
triedkoch dodržia najlepšie tak, že budú sami v aute a nebudú s nikým 
zdieľať spoločný priestor v autobuse, či vlaku. Preto aj „automotive“ 
fi rmy začali opäť vyrábať naplno a dokonca aj viac ako predtým.

Rok 2020 spoločnostiRok 2020 spoločnosti
Wittmann Battenfeld
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WITTMANN Group

WITTMANN Group je svetový líder vo výrobe vstrekovacích stro-
jov, robotov a periférnych zariadení  pre plastikársky priemysel. 
Centrálu má vo Viedni v Rakúsku a pozostáva z dvoch hlavných 
divízií: WITTMANN a WITTMANN BATTENFELD. Spoločnosť má 
osem výrobných závodov v piatich krajinách a ďalších 34 vlast-
ných predajných a servisných zastúpení na najdôležitejších plasti-
kárskych trhoch po celom svete.

WITTMANN BATTENFELD pokračuje v ďalšom rozširovaní svojho 
portfólia a trhovej pozície ako výrobca vstrekovacích lisov a špecia-
lista pre vyspelé technológie a procesy. Ako dodávateľ komplex-
ných, moderných strojných technológií v modulárnom dizajne, spo-
ločnosť spĺňa súčasné aj budúce požiadavky plastikárskeho trhu.

Portfólio produktov spoločnosti WITTMANN zahŕňa roboty 
a automatizačné systémy, dopravu granulátov, sušičky, gravimet-
rické a volumetrické dávkovače, mlynčeky, temperačné prístro-
je a chladiče. S takto diverzifi kovaným radom periférií dokáže 
WITTMANN splniť všetky požiadavky zákazníkov od jednotlivých 
zariadení, cez jednoduché výrobné bunky až po zložité a rozsiah-
le integrované podnikové systémy.

Zjednotenie rôznych segmentov pod krídlami WITTMANN Group 
viedlo ku kompletnej konektivite medzi jednotlivými produktovými 
líniami a k výhodám pre spracovateľov plastov so zvyšujúcimi sa 
požiadavkami na jednoduchú integráciu strojov s automatizáciou 
a perifériami.

K normálnej prevádzke sme sa vrátili 1. 7. 2020. Opäť sme za-
čali chodiť do kancelárie, no naďalej sme dodržiavali nastavené 
hygienické pravidlá. Leto bolo v plnom prúde, pravidlá vonku sa 
povolili a my sme pracovali na plné obrátky. Rozbehol sa opäť ob-
chod, spustili sa inštalácie, dokonca aj projekty oneskorené kvôli 
pandémii, a nakoniec slnečné dni preleteli tak, že sme sa za nimi 
ani nestihli obzrieť.

Rok sa nám prehupol do jesene a opäť sa začalo vo väčšej mie-
re hovoriť o šíriacom sa koronavíruse. September bol ešte v celku 
štandardný, no od októbra sme nabehli na odskúšaný režim z ja-
ri. Veľkým rozdielom oproti minulým rokom bolo zrušenie výstav 
a veľtrhov. Už počas leta bolo jasné, že naše obľúbené tradičné 
výstavy MSV Brno a Fakuma sa tento rok konať nebudú. Je to zvlášt-
ny pocit, byť po toľkých rokoch na jeseň doma. Aj keď po turnuse 
výstav toho vždy máme všetci dosť, každý rok sa na výstavy opäť 
tešíme. Je to príležitosť stretnúť sa so zákazníkmi v inom prostredí, 
ale aj stretnúť kolegov z Čiech, celej Európy a sveta. Vzhľadom na 
okolnosti však tento rok vystavujeme virtuálne. Zákazníkom sme 
rozoslali linky na virtuálnu Fakumu, na naše novinky, ktoré rakúski 
kolegovia pripravili v showroome, natočili ich a zverejnili, aby bolo 
vidieť, že žijeme, fungujeme a pracujeme na inováciách. 

Dnes už máme pred sebou len zopár dní do konca roka. Stále 
platia obmedzenia, no sme radi, že sa život nezastavil. Niekto-
ré odvetvia, najmä umelci, športovci, ale aj reštaurácie a bary to 
vôbec nemajú ľahké, pretože ich obmedzenia zasiahli najtvrdšie. 
Môžeme byť preto radi, že sme túto situáciu v našom odvetví ako-
-tak zvládli a ak sa dá, pomôžme tým, ktorí sú najviac zasiahnu-
tí. Napríklad tak, že si zájdeme do mesta, cez okienko si kúpime 
v obľúbenej kaviarni kávu so sebou, že si objednáme jedlo z ob-
ľúbenej reštaurácie, či si kúpime hudobný album, alebo fi lm slo-

venského umelca. Blíži sa čas, kedy nemáme myslieť iba na seba, 
ale aj na ostatných, na svojich blízkych, či na ľudí, ktorým sa darí 
horšie, ako nám.

Prajem všetkým zákazníkom, partnerom aj kolegom krásne Vianoce 
a nech je rok 2021 vo všetkých parametroch lepší, 

ako ten, ktorý o pár dní skončí. 
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Text a foto Schaeffl er

Schaeffl er je novým partnerom 
pre inovácie v sérii DTM 
(Deutscher Tourenwagen-Master 
- Nemecký šampionát cestných 
vozidiel). V rámci posledného 
pretekárskeho víkendu DTM 
2020 spoločnosť Schaeffl er 
prezentovala, ako bude vyzerať 
budúcnosť DTM: je zelená 
a elektrická. 

Ako nový partner pre inovácie série DTM predstavila spoločnosť 
Schaeffl er spolu so zastrešujúcou organizáciou ITR (Internationale 
Tourenwagen Rennen e.V.) na Hockenheimringu demonštračné vo-
zidlo napájané elektrickou batériou, ktoré disponuje  štyrmi pohon-
mi od spoločnosti Schaeffl er (jeden pre každé koleso) a je vybave-
né technológiou steer-by-wire Space Drive. S prototypom jazdí pilot 
formuly E Daniel Abt a dvojnásobný šampión DTM Timo Scheider, 
ako aj ambasádorka značky Schaeffl er Sophia Flörsch. 
„Tešíme sa na toto partnerstvo,“ hovorí Matthias Zink, člen predsta-
venstva za Automotive Technologies v Schaeffl er. „Naše inovatívne 

technológie elektrického pohonu prinášajú víťazstvá vo formule E už 
od roku 2014 a v súčasnosti sa už používajú aj v sériovo vyrábaných 
vozidlách. Spolupráca je dokladom priekopníckeho ducha a inovač-
nej sily a podčiarkuje našu ambíciu formovať ako technologický part-
ner pokrok, ktorý hýbe svetom.“ 

Demonštračné vozidlo má výkon 
takmer 1 200 PS
Demonštračné vozidlo, ktoré jazdí na Hockenheimringu, dosahuje 
so svojimi 880 kW výkon takmer 1 200 PS, čo je skoro dvojnásob-
ne viac, ako majú súčasné vozidlá DTM (vyše 450 kW). Zrýchlenie 
z 0 na 100 km/h dosiahne za 2,4 sekundy a je tak približne o 0,4 
sekundy rýchlejšie ako súčasné vozidlo Schaeffl er BMW M4 DTM. 
Vozidlo disponuje technológiou steer-by-wire Space Drive, ktorá sa 
už v motoristickom športe osvedčila, ako aj integrovanou reguláciou 
jazdnej dynamiky pre riadenie štyroch motorov.  Vo svojej funkcii vý-
vojovej platformy pre elektrické DTM sú na rok 2021 plánované vy-
stúpenia v rámcovom programe DTM. Od roku 2023 by potom DTM 
mohla byť plne elektrickou pretekárskou sériou. 

Nové motto: „We pioneer motion“
Schaeffl er miluje partnerstvá, najmä vtedy, keď podporujú technoló-
gie budúcnosti. Len nedávno spoločnosť Schaeffl er ako globálny do-
dávateľ pre automobilový a ostatný priemysel začala novú imidžovú 
kampaň s cieľom upevniť pozíciu značky Schaeffl er a komunikovať 

Demonštračné vozidlo má s 880 kW výkon takmer 1 200 PS.

Priekopnícky duch 
a inovačná sila 

Schaeffl er formuje elektrickú budúcnosť DTM

Spolupráca je dokladom priekopníckeho a inovačného ducha spo-
ločnosti Schaeffl er.
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Rozhodujúcim pre pokles obratu vo výkazovom období bol klesajúci 
vývoj obratu podmienený objemom vo všetkých troch divíziách. Štyri re-
gióny boli pandémiou rozlične zasiahnuté. Regiónu Čína sa vzhľadom 
na nastupujúce zotavenie v druhom kvartáli podarilo vo výkazovom ob-
dobí zvýšiť obrat o 8,1 % na základe upravenom o menové vplyvy, v 3. 
kvartáli predstavoval prírastok oproti minuloročnému kvartálu 16,5 %. 
Zvyšné tri regióny zaznamenali v prvých deviatich mesiacoch výrazný 
pokles obratu upravený o menové vplyvy. V regióne Európa predstavo-
val 22,6 %, v Amerike 18,4 % a v regióne Ázia/Pacifi k 19,3 %.
Skupina Schaeffl er dosiahla v prvých deviatich mesiacoch EBIT pred 
špeciálnymi efektmi vo výške 385 miliónov eur, čo bolo výrazne pod 
hodnotou minulého roka (883 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži 
pred špeciálnymi efektmi 4,3 % (minulý rok: 8,1 %). EBIT bola vo výka-

Skupina Schaeffl er 
– We pioneer motion
Už viac ako 70 rokov skupina Schaeffl er ako celosveto-

vý líder medzi dodávateľmi pre automobilový a ostatný 

priemysel posúva vpred vynálezy a vývoj v oblastiach po-

hybu a mobility. Prostredníctvom inovatívnych technológií, 

produktov a služieb pre pohony efektívne z hľadiska CO2, 

elektromobilitu, Priemysel 4.0, digitalizáciu a obnoviteľné 

energie, je táto spoločnosť spoľahlivým partnerom pre 

efektívnejší, inteligentnejší a udržateľnejší pohyb a mobi-

litu. Technologická spoločnosť Schaeffl er vyrába presné 

komponenty a systémy pre hnacie ústrojenstvo a podvoz-

ky, ako aj riešenia valivých a klzných ložísk pre množ-

stvo priemyselných použití. V roku 2019 dosiahla skupina 

Schaeffl er obrat vo výške cca 14,4 miliárd eur a so svojimi 

takmer 84 200 zamestnancami je jedným z najväčších ro-

dinných podnikov na svete. S takmer 2 400 prihlásenými 

patentmi v roku 2019 obsadila spoločnosť Schaeffl er pod-

ľa DPMA (Nemecký úrad pre patenty a značky) 2. miesto 

spomedzi najinovatívnejších spoločností Nemecka.

nové motto „We pioneer motion“. Centrom kampane je koncept „Green makes 
the difference“, ktorý symbolizuje priekopnícku rolu Schaeffl er v oblasti pohybu. 
Matthias Zink: „Partnerstvo s DTM sa k spoločnosti Schaeffl er perfektne hodí. 
Ako priekopníci chceme napredovať, provokovať status quo a posúvať hranice, 
a tým dosiahnuť zmeny.“

Ďalšie informácie o kampani nájdete na stránke „We pioneer motion“. 

Schaeffl er prispieva k elektrifi kácii DTM systémami elektrického pohonu.

zovom období zaťažená špeciálnymi efektmi vo výške 798 miliónov 
eur (minulý rok: 88 miliónov eur). Bolo v tom zahrnuté zníženie obchod-
nej alebo fi remnej hodnoty priradenej k divízii Automotive Technologies 
o 249 miliónov eur. Popritom zahŕňajú špeciálne efekty výdavky vo 
výške 549 miliónov eur za rozšírenie programu RACE (divízia Automo-
tive Technologies), GRIP (divízia Automotive Aftermarket) a FIT (diví-
zia Industrie), najmä v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest 
z dôvodu úpravy nadmerných štrukturálnych kapacít. 

Predstavenstvo Schaeffl er AG sa 9. novembra 2020 na základe aktuál-
nych informácií o priebehu obchodu v štvrtom kvartáli dohodlo na novej 
prognóze pre obchodný rok 2020. Už 24. marca 2020 totiž pred-
stavenstvo pozastavilo prognózu zverejnenú 10. marca 2020 a kvôli 
mimoriadnej neistote v súvislosti s pandémiou koronavírusu vychádzalo 
z obchodných ukazovateľov pod úrovňou minulého roka.
Nová prognóza sa zakladá na predpoklade, že zotavenie odbytových 
trhov relevantných pre skupinu Schaeffl er bude v štvrtom kvartáli 2020 
pokračovať a najmä v dôsledku pandémie koronavírusu znovu nepríde 
k zásadnému negatívnemu dopadu na vývoj obchodu. Jednako je pro-
stredie naďalej ovplyvňované premenlivosťou a neistotou. 

Skupina Schaeffl er počíta pre súhrnný rok 2020 s vývojom obratu upra-
veným o menové vplyvy na úrovni -13 až -11,5 %. Súčasne spoločnosť 
pre súhrnný rok 2020 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred 
špeciálnymi efektmi vo výške 4,5 až 5,5 %. Pre rok 2020 očakáva sku-
pina Schaeffl er okrem toho Free Cash Flow pred príjmami a úhradami 
za aktivity M&A medzi 500 a 600 miliónmi eur.

Pre tri divízie platia nasledujúce kľúčové údaje:
Divízia  Automotive Automotive Industrie
(prognóza)
Rast obratu1 -14,5 až -13 % -8,0 až -6,5 % -10,0 až -9,0 %
EBIT marža2 1,0 až 2,0 % 14,5 až 15,5 % 7,5 až 8,5 %
*1 upravené o menové vplyvy *2 pred špeciálnymi efektmi

Schaeffl er oznamuje silný 3. kvartál 2020
Spoločnosť Schaeffl er predložila 10. novembra 
svoju priebežnú správu za prvých deväť mesiacov 
roka 2020. V tomto období dosiahla skupina 
Schaeffl er obrat vo výške 8 971 miliónov eur 
(minulý rok: 10 839 miliónov eur). Obrat upra-
vený o menové vplyvy v tomto období výrazne 
poklesol, najmä v dôsledku poklesu dopytu v sú-
vislosti s pandémiou koronavírusu, o 15,4 %, 
v 3. kvartáli sa dopyt zlepšil, najmä v dôsledku 
oživenia v oboch divíziách Automotive, takže 
pokles v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka 
predstavoval len 2,6 %. 
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Prostrední ctvom Profi cy Operations Hub mô ž u tí my na vš etký ch ú rov-
niach v organizá cii zvý š iť  efektí vnosť  prevá dzky a robiť  lepš ie rozhod-
nutia na zá klade historický ch ú dajov a ú dajov v reá lnom č ase v celom 
zá vode vrá tane Historianu, MES a apliká cií  tretí ch strá n. Použ í vatelia 
mô ž u monitorovať , ovlá dať , zadá vať  ú daje a vykoná vať  analý zu pro-
strední ctvom Profi cy Operations Hub. 
Nová  verzia 1.7 ponú ka zoznamy ú loh zariadení  v reá lnom č ase s kon-
textom, podporu relač ný ch databá z, š ká lovateľ nosť , potrebný  vý kon 
a zabezpeč enie. Sú č asť ou rieš enia je aj apliká cia Advanced Historian 
Trend Analysis App pre analý zu ú dajov v kontexte majetkový ch mode-
lov, widgety Profi cy Plant Applications a podporu anglič tiny, č í nš tiny, 
japonč iny, kó rejč iny, š panielč iny, nemč iny, ruš tiny a č eš tiny. 
S Profi cy Operations Hub zí skajú  organizá cie zá klad pre prehľ ad 
o prevá dzke a produktivite, č o je kritický  krok na ceste k digitá lnej 
transformá cii. 

Urý chľ uje vý voj rozsiahlych Web apliká cií  
bez potreby tvorby kó du 
Profi cy Operations Hub, umož ň uje vý vojá rom aj obyč ajný m už í vate-
ľ om rý chlo zostavovať  obrazovky prostrední ctvom komplexnej kniž ni-
ce widgetov a usporiadať  ich tak, aby poskytovali potrebnú  vizuali-
zá ciu. Ľ ahká  defi ní cia dá tový ch zdrojov a entí t pripojený ch zariadení  
umož ň uje vytvá rať  reporty nad dá tami pre prijí manie zá važ ný ch 
prevá dzkový ch rozhodnutí . Funkcionalita drag-and-drop umož ň uje 
jednoduché  umiestnenie a konfi gurá ciu vizualizač ný ch komponentov, 
ná sledné  presunutie reportu alebo zdroja ú dajov na komponent vy-
tvorí  dá tové  prepojenie. 

Poskytujte informá cie, na zá klade ktorý ch 
je mož né  konať  
Profi cy Operations Hub zdieľ a informá cie medzi pracovní kmi pre-
vá dzky a umož ň uje im poznať , č o sa deje. Softvé r zlepš uje prí stup-
nosť  pre vš etky role a bez ohľ adu na miesto, poskytuje kritické  infor-
má cie, vrá tane trendov, pre rý chlejš iu reakciu a zoznam potrebný ch 
ú loh, a to v reá lnom č ase. Zabezpeč uje jednoduchý  zber ú dajov od 
operá torov, uľ ahč uje interakciu a odosiela prí kazy na pripojené  roz-
hrania. Operá tori mô ž u monitorovať , kontrolovať , analyzovať  a vyko-
ná vať  mnoho ď alš í ch č inností . 

Informá cie na dosah ruky 
Responzí vny dizajn vá m umož ň uje zostaviť  apliká ciu, tak aby informá -
cie boli ľ ahko dostupné  na obrazovká ch PC, tabletoch a mobilný ch 
telefó noch a umož ň ujú  prí stup k informá ciá m a prehľ adu vaš ich ope-
rá cií  odkiaľ koľ vek a kedykoľ vek. 

Profi cy Operations Hub 1.7
od GE Digital

Text a foto Gedis Distribution, s.r.o.

Rý chla a automatická  reakcia založ ená  
na ú dajoch IIoT 
Profi cy Operations Hub vá m umož ň uje spú š ť ať  automatické  akcie 
na zá klade konkré tnych pracovný ch ú konov, systé mový ch dá t alebo 
stavov zariadení . Mô ž ete nakonfi gurovať  akcie na riadenie reportov, 
odosielanie e-mailov alebo posielanie prí kazov do zariadení . 

Š etrite č as centralizovanou sprá vou, použ í vaní m 
š tandardov a hotový mi klientmi 
Využ í vaní m web technoló gií  a otvorený ch š tandardov, ako je naprí -
klad OPC UA pre interoperabilitu, Profi cy Operations Hub skracuje 
č as nasadenia a ú drž by. Skutoč ní  natí vni weboví  klienti nevyž adujú  
inš talá ciu klienta. Nasadenie a ú drž ba neboli nikdy jednoduchš ie. 

Profi cy Operations Hub od spoloč nosti GE Digital je moderné  centralizované  prostredie na rý chlu tvorbu 
priemyselný ch apliká cií . Vďaka centralizovanej vizualizá cii/konfi gurá cii digitalizovaný ch procesov, 
dá tovej konektivite, agregá cii a business intelligence umož ň uje zdokonaľ ovať  prevá dzkové  procesy 
a operá cie jednoduchý mi analý zami komplexný ch informá cií  bez ohľ adu na miesto aktivity. 

Vý stupy Profi cy Operations Hub 1.7

• zdokonaľ ujte spoluprá cu a programy neustá leho zlepš ovania 

prostrední ctvom ľ ahko dostupné ho, cross-business prevá dzkové ho 

hubu 
• rý chly vý voj webový ch obrazoviek pre prevá dzku 

• rý chlejš ia reakcia a lepš ie rozhodovanie pomocou centralizo-

vanej vizualizá cie, digitalizovaný ch procesov, analý zy ú dajov 

v kontexte a zoznamov ú loh 

• zní ž ené  ná klady a č as, potrebný  na uvedenie do prevá dzky pri 

vytvá raní  webový ch prevá dzkový ch apliká cií  

• niž š ie ná klady na ú drž bu vď aka centralizovaný m webový m apli-

ká ciá m 
• informá cie kdekoľ vek a kedykoľ vek s responzí vnym dizajnom.



Gedis Distribution s.r.o., Haburská  49/A, 821 01 Bratislava Slovenská  republika 
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GE Digital
Vo svete priemyselné ho internetu vecí  (Industrial Internet of Things – IIoT) sú  organizá cie schopné  optimalizovať  

produktivitu, zniž ovať  ná klady a dosahovať  vynikajú cu prevá dzkovú  ú roveň . Aj keď  je to vzruš ujú ci č as na prí lež itosti 

a rast, mô ž e to priniesť  aj nové  vý zvy, otá zky a neistotu. Bez ohľ adu na to, kde sa nachá dzate na svojej ceste IIoT, 

GE Digital vá m ponú ka tie sprá vne služ by:

PORADENSKÉ  SLUŽ BY 

– mô ž eme vá m pomô cť  naplá novať  a zač ať  vaš u cestu IIoT spô sobom, 

ktorý  je v sú lade s vaš imi konkré tnymi obchodný mi pož iadavkami.

RIADENÉ  SLUŽ BY 

– pomô ž eme vá m udrž iavať  vaš e kritické  zariadenia z jedné ho z naš ich centier po celom svete, 

pomocou prediktí vnej analytickej technoló gie založ enej na modeloch. 

IMPLEMENTAČ NÉ  SLUŽ BY

 – naš i skú sení  partneri mô ž u implementovať  kolaboratí vny, viacgenerač ný  program, 

ktorý  spojí  vaš e existujú ce investí cie so sprá vnymi vylepš eniami a technoló giami. 

VZDELÁ VACIE SLUŽ BY

 – špecializujeme sa na vzdelá vacie služ by prostrední ctvom naš ich š koliacich a certifi kač ný ch programov, 

aby sme zaistili, ž e využ í vate naš e rieš enia v plnom rozsahu. 

ACCELERATION PLANS 

– pomô ž eme vá m, aby vaš e podnikanie naď alej fungovalo s najvyš š ou ú č innosť ou, 

a to vš etko pri súč asnom zmierň ovaní  rizí k pre vaš e investí cie. 

BEZPEČ NOSTNÉ  SLUŽ BY 

– naš e rieš enia poskytujú  priemyselnú  bezpeč nosť  pre š irokú  š ká lu topoló gií  OT sietí  a apliká cií . 

GE (NYSE: GE) je svetová  digitá lna priemyselná  spoloč nosť , ktorá  transformuje priemysel pomocou softvé rovo definovaný ch ná strojov a rieš ení , ktoré  sú  prepojené , respon-

zí vne a prediktí vne. Spoloč nosť  GE je organizovaná  na zá klade globá lnej vý meny poznatkov, tzv. „GE Store“, prostrední ctvom ktorej kaž dá  spoloč nosť  zdieľ a a má  prí stup 

k rovnakej technoló gii, trhom, š truktú re a intelektu. Kaž dý  vyná lez ď alej podporuje inová ciu a apliká ciu v naš ich priemyselný ch odvetviach. Vď aka ľ uď om, služ bá m, techno-

ló giá m a rozsahu poskytuje GE lepš ie vý sledky zá kazní kom tý m, ž e hovorí  jazykom priemyslu. 

Gedis Distribution - autorizovaný distribútor GE Digital 

pre Slovenskú a Českú republiku

Úspešné projekty potrebujú úspešných a spoľahlivých partnerov. V spoločnosti Gedis Distribution budujeme efektivitu, 

rozvoj a komfort našich klientov na odborných znalostiach, progresívnych technologických inováciách a vysoko 

profesionálnych službách. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti distribúcie informačných technológií vám 

dokážeme priniesť jednoduché riešenia aj na zložité problémy.

www.ge.com/digital
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Buňka umožňuje
nevídanou kreativitu

Sebastian SCHUSTER, KUKA, foto KUKA

V areálu fi rmy ZIMM, výrobce zdvižných šrou-
bových převodovek automatizují roboti KUKA 
fl exibilní výrobu třiceti typů obrobků – od neopra-
covaných po hotové součástky. Rakouská fi rma 
ZIMM se zabývá výrobou zdvižných šroubových 
převodovek. Současně zdokonaluje svoje výrobní 
podmínky. Společnost nedávno zprovoznila plně 
automatizovanou modulární výrobní buňku. Imple-
mentovala ji fi rma Vischer & Bolli a HBI Robotics 
a dva její roboty dodala fi rma KUKA. Buňka snižuje 
pracovní zátěž zaměstnanců, zvyšuje produktivitu 
a zlepšuje konkurenceschopnost společnosti. 

Společnost ZIMM GmbH sídlí v Lustenau (v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko)

Společnost nedávno uvedla do provozu plně automatizovanou modu-
lární výrobní buňku, vybavenou dvěma roboty KUKA
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Ať pracuje pod zvedací plošinou v autoopravnách, překlenuje výš-
kové rozdíly v průmyslových přepravních systémech nebo se vyu-
žívá jako pohon parabolické antény, zdvižné převodovky výrobce 
ZIMM vykonávají většinu práce nepozorovaně. Výroba převodo-
vek v sídle společnosti v Lustenau (v rakouské spolkové zemi Vo-
rarlbersko) však opravdu zaujme: pětiosý frézovací stroj od fi rmy 
GROB zaručuje, že neopracované materiály (hliník a litiny různých 
velikostí) se mění v cenné, vysoce přesné součástky. Obráběcí stroj 
je součástí modulární výrobní buňky, která provádí nakládku a vy-
kládku obrobků a následně plně automatizovaně provádí dokon-
čovací práce – díky dvěma robotům KUKA.

Automatizace procesu opracování obrobků 
zvyšuje produktivitu a efektivitu
Doposud byla cesta ke konečným součástkám mnohem pracnější: 
„Už jen při manipulaci s paletami byly obrobky na palety upínány 
ručně,“ vysvětluje Marcel Haltiner, vedoucí oddělení automatiza-
ce společnosti Vischer & Bolli GmbH. „Bylo to nákladné i časově 
náročné. Například náklady na 50 palet vyšplhají na více než 
200 000 euro, přičemž každá paleta potřebuje navíc upínací za-
řízení, které je nutné ještě dodatečně ručně připevnit.“

Aby byla výroba společnosti ZIMM ještě efektivnější a současně 
i produktivnější, spojily se fi rmy Vischer & Bolli a HBI Robotics 
při vývoji automatizovaného řešení. Modulární robotická buňka 
osazená roboty KR QUANTEC a KR AGILUS od fi rmy KUKA, pl-
ně zautomatizovala úkony, dříve prováděné ručně. Od naložení 
materiálu na pětiosý obráběcí stroj po automatizované konečné 
zpracování obrobků a následný výstup hotových součástek do pře-
vodovek.

Rentabilní výroba jedné šarže je možná
Místo dřívějšího ručního upevňování palet, zaměstnanci společ-
nosti ZIMM doslova servírují neopracovaný materiál na stříbrný 
podnos. Nakládají zásobníky na zdvihový systém.
Vertikální prostor čtyři metry vysoké výrobní haly je využit ke skla-
dování neopracovaných materiálů a fi nálních výrobků.  Současně 

je zde uloženo upínací zařízení zdvihového systému a v případě 
potřeby i nástroje. Zdvihový systém může být zaveden i ve větších 
halách o výšce až 18 metrů.

Nyní přichází na řadu integrovaná robotická buňka. Robot KR 
QUANTEC typu KR 240 R2900 Ultra nejdříve odstraní ze zdviho-
vého systému zásobníky naplněné předlisky a umístí je na připoje-
nou desku. Poté robot automaticky vloží čtyři předlisky do nakláda-
cího zařízení a umístí je do frézovacího stroje.  „Přístroj je schopen 
vyrobit přibližně 30 různých hliníkových a litinových součástek do 
série o velikosti 1 až 200,“ vysvětluje Marcel Haltiner. „Tím, že na-
plňujeme nakládací zařízení mimo přístroj, vyhneme se zbytečným 
prostojům. A to, že robot nakládá a vykládá jen naplněná naklá-
dací zařízení nám umožňuje celý proces ještě více zefektivnit.“ 

Zatímco obráběcí stroj pracuje na čtyřech obrobcích, naplňuje KR 
QUANTEC další nakládací zařízení.  Když jsou součástky automa-
ticky obráceny a hotové z obou stran, umístí robot součástky na 

místo buňky, kde dojde ke koneč-
nému opracování, kde je robot KR 
AGILUS typu KR 10 R900-2 uhladí 
a vyčistí. Celou logistiku robotické 
buňky řídí centrální řídící počítač. 
„Dalším krokem v procesu automa-
tizace je kontrola všech měřených 
parametrů. Tolerované odchylky 
mohou být vysílány ve zpětnova-
zební smyčce do frézy a automa-
ticky opraveny,“ poznamenává 
Marcel Haltiner, při pohledu do 
budoucnosti.

Bezobslužné 
směny zvyšují 
konkurenceschopnost
Jakmile součástky projdou všemi 
výrobními kroky, umístí je robot 
KUKA zpět na místo v zásobníku, 
který je pak umístěn zpět do zdviho-
vého systému. Zaměstnanci musí jen 
přemístit hotové výrobky na opač-
nou stranu. Pro společnost ZIMM 
představuje robotická buňka ohrom-
ný posun ve výrobním procesu. 
„Kromě jiného, nám automatizace 
dovoluje vyrábět v bezobslužných 

Robot naplňuje frézu součástkami, po obrábění je odstraňuje a auto-
maticky posílá ke konečnému opracování

Robot KR QUANTEC od fi rmy KUKA zvedá paletu předlisků poté, co byly vloženy do buňky.
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směnách v noci a o víkendech, což zvyšuje produktivitu a konkuren-
ceschopnost,“ říká Hardy Ponudic, výrobní manažer ve fi rmě ZIMM.

To, co se dříve muselo dělat ručně s velkým množstvím pracovníků 
a dlouho, dělají nyní roboti v buňce. „Tím pádem “upgradujeme” 
pracovní pozice ve fi rmě, protože zaměstnanci jsou nyní vyškoleni 
jako operátoři robota.“ Vzhledem k nedostatku kvalifi kované pra-
covní síly na trhu je pro ZIMM čím dál tím těžší najít kvalifi kované 
zaměstnance. Díky automatizaci, zaměstnanci, kteří z větší části 
jen naplňovali zásobníky frézy, mohou být nyní nasazeni v jiných 
oblastech, kde se mohou soustředit na činnosti vytvářející přidanou 
hodnotu. „Naše řešení běží z velké části bez nutnosti jakýchkoli 
dalších zásahů z venku, což uvolňuje zaměstnance z méně nároč-
ných úkolů, jako je upevňování a uvolňování obrobků,“ říká Mar-
cel Haltiner. Navíc díky integraci řešení pro mobilní komunikaci 
umožňuje robotická buňka fl exibilní práci, umožňuje například za-
slání zprávy na chytrý telefon. Zaměstnanec, který má pohotovost, 
tak může rozhodnout, zda je nutno zasáhnout.

Centrální řídící počítačový systém, 
neomezené možnosti
Všechny procesy uvnitř buňky jsou řízeny centrálním řídícím počíta-
čem, který může být integrován do ERP systému.  Počítač například 
řídí návaznost činností, koordinaci obrobků, kontroluje periferní 
zařízení a poskytuje informace o současných a navazujících pro-
cesech.

V modulární konstrukci buněk vidí Haltiner téměř neomezené mož-
nosti využití: „V zásadě otevíráme možnost automatizace jakékoli 
obráběcí fi rmě, zabývající se strojírenstvím a litím forem, lékařskou 

technikou nebo v automobilovém průmyslu.“ Konec konců Marcel 
Haltiner je přesvědčen, že budoucnost obráběcího průmyslu je au-
tomatizace. Zvláště v oblasti manipulace s díly nevidí do budouc-
na jinou reálnou možnost, pokud jde o rentabilitu a proveditelnost. 
V ZIMM si tento trend uvědomují a na cestě jsou již plány pro kon-
strukci další robotické buňky.

Hardy Ponudic (I.) je výrobní manažer ve fi rmě ZIMM v Lustenau, 
Marcel Haltiner (r.) vedoucí automatizace ve fi rmě Vischer & Bolli 
GmbH

Robot KR AGILUS od KUKA provádí automaticky následné konečné opracování součástek
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Spoločnosti, ktoré začali modernizovať svoje prevádzky, investovali a in-
vestujú veľkú časť svojich prostriedkov do nových technológií a automati-
zácie, sú dnes v predstihu. Ich výroba nie je zvyčajne výrazne obmedze-
ná. Naopak, predstavujú záruku stability i garancie naplnenia výrobných 
kapacít svojich odberateľov. Platí to vo všetkých priemyselných oblastiach 
i v strojárskych zónach.

Automatizácia obsluhy výrobných strojov je dnes kľúčom ako vyťažiť 
z výroby maximum. Nielen však pre epidemiologickú situáciu, ktorá vy-
voláva vyššiu potrebu ochrany ľudských zdrojov, ale aj pre efektivitu ich 
nasadenia pri obsluhe sofi stikovaných obrábacích CNC centier, vstreko-
lisov, tvárniacich strojov a iných výrobných zariadení. Výučba, tréning 
a získavanie skúseností operátorov je časovo i fi nančne pomerne náročný 
proces. Vo výrobných závodoch so štandardnými postupmi výroby musia 
tieto problémy riešiť takmer neustále. Snaha o udržanie výroby v dobrej 
kondícii je často každodenným bojom, ku ktorému neraz prispieva vyčer-
pávajúca agenda so sociálnym systémom. Práve pre túto schopnosť efek-
tívneho vyťaženia dostupných zdrojov sa automatizácia a robotizácia 
stala mimoriadne populárnou v moderných továrňach. Veď návratnosť 
priemyselného robota môže byť pri trojzmennej výrobnej prevádzke už 
od jedného roka! 

Mnohí výrobcovia, ktorí v snahe udržateľného rastu a efektivity pristúpili 
k implementácii robotizácie do výroby už skôr, dnes svoj strojový park roz-
širujú a najmä výraznejšie automatizujú. Spoločnosť ABB im v tom svojím 
silným zázemím, šírkou svojho portfólia a dlhoročnými skúsenosťami po-
dáva pomocnú ruku. Predovšetkým im však dodáva kvalitné priemyselné 
roboty, poskytuje špecifi cké riešenia s vysokou pridanou hodnotou, často 
jedinečné, šité na mieru klienta. 

Globálnym pôsobením spoločnosti na trhu automatizácie je možné zo-
staviť vysokofl exibilné riešenia, či už to bude integrácia niektorej zo štan-
dardizovaných staníc rodiny ABB FlexLoader k výrobným strojom, alebo 
príprava riešenia „na mieru“. 

Ideálny pomocník vo výrobe – ABB FlexLoader
Bunky obsluhy strojov ABB FlexLoader sú vyhotovené s dôrazom na zvý-
šenie produktivity znižovaním prestoja výrobného stroja pri výmene kusov, 
maximálnu efektivitu a fl exibilitu pracovného priestoru, jednoduchosť pri 
tvorbe nového programu pri zmene výroby a jednoznačne maximálnu 
kvalitu technického riešenia. Podľa konkrétneho variantu sú bunky zlože-
né z niekoľkých funkčných blokov. Prvoradý je priemyselný robot, ktorý 
manipuluje s dielmi pomocou dvojstranného uchopovača. Ďalej bunka 
obsahuje systém dopravníkov alebo paletové odoberacie, resp. odklada-
cie miesto, kde kusy sú rozoznávané pomocou 2D alebo 3D kamerového 
systému. Toto spojenie je ideálnym pomocníkom pre výrobu stredných 
a veľkých sérií, ale aj pri menších sériách, kde je možné uplatniť jedno-
duché a intuitívne určenie nových dielov. Takéto spojenie je riešením pre 
diely s veľkosťou 5 – 750 mm, pri dieloch valcového tvaru môžu rozmery 
dosahovať až 5 000 mm.

Maximálna fl exibilita je samotným kľúčom technických riešení ABB, všade 
tam, kde si proces vyžaduje individuálny prístup. Či už sú to doplnkové 
operácie po procese obrábania alebo aj „lietajúci robot“ nad obrábací-
mi CNC centrami na robotickom pojazde s upevnením dole hlavou. Kaž-
dá technická výzva má predsa svoje riešenie. 

Kľúč k maximálnemu 
vyťaženiu výrobného stroja

aj v čase pandémie
Text Tomáš Gajdoš, foto ABB

Krízová situácia, akú v súčasnosti zažíva celá 
spoločnosť, do značnej miery ovplyvňuje aj veľkú 
väčšinu výrobných spoločností. Vysporiadať sa 
s problémom zabezpečenia dostatočných kapa-
cít na plnenie objednaných objemov koncových 
zákazníkov, nie je v čase pandémie jednoduchou 
úlohou. 

ABB FlexLoader FP 400

Obsluha CNC stroja pomocou ABB FlexLoader FP 600
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Robot M-800iA/60 je ideálny pre aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje maximálna pres-
nosť. Tento model je dodávaný s nosnosťou 60 kg a maximálnym dosahom 2 040 mm. 
Robustná konštrukcia, vysoká tuhosť a technológia iR Calibration Signature, ktorá je 
súčasťou štandardu, robí model najpresnejším v histórii FANUCu. 

Jeho robustné proporcie pomáhajú predchádzať vychýleniam v osiach, a tak udržiava-
jú nepresnosti na minime aj pri vysokých rýchlostiach a kruhových dráhach.

Kalibračná technológia iR Calibration Signature zohľadňuje aj tie najmenšie odchýlky, 
ktoré sa vyskytnú počas výrobného procesu. Všetky roboty M-800iA/60 sú štandardne 
vybavené touto technológiou.

Jedinečná kombinácia jeho vlastností a technológie umožňuje výrazne zlepšiť kvalitu 
rezania laserom, zvárania alebo všeobecne procesov s veľmi vysokými požiadavkami 
na presnosť. 

Je určený špeciálne pre automobilový a letecký priemysel, kde požiadavky na presnosť 
neustále stúpajú.

Robot M-800iA/60 ponúka vynikajúcu presnosť bez spomalenia výrobného procesu.

Rozmerovo je podobný sérii M-710iC a dá sa ľahko integrovať už do existujúcich vý-
robných liniek. 

Novinky 
z portfólia robotov FANUC

Text a foto FANUC Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť FANUC Corporation je jedným zo svetových lídrov v oblasti automatizácie.  Od roku 1956 je 
priekopníkom vo vývoji a výrobe numericky riadených strojov v strojárskom priemysle. Špecializuje sa 
na CNC riadiace systémy, roboty a výrobné stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT a ROBONANO). 
S 264 dcérskymi spoločnosťami po celom svete a vyše 7 000 zamestnancami ponúka FANUC svojim 
zákazníkom hustú sieť služieb v oblasti predaja i technickej podpory robotov, ale aj ich výskumu a vývo-
ja. Jeho výsledkom sú aj aktuálne prezentované novinky z portfólia robotov.

Robustný a maximálne presný M-800iA/60

M-900iB/330L s vysokým 
užitočným zaťažením 

M-900iB/330L je nový robot radu M-900iB s vysokým užitočným zaťažením v kompaktnom vyhotovení, s kapa-
citou 330 kg, horizontálnym dosahom 3 203 mm a vertikálnym dosahom 3 539 mm. Jeho kompaktná mechanic-
ká konštrukcia  zaisťuje efektívny dizajn v danej kategórii robotov s vysokou nosnosťou.
Veľkou výhodou je integrované vedenie káblov v ramene, ktoré zabraňuje ich zachytávaniu a prípadnému 
poškodeniu. Kompaktné zápästie a vysokorýchlostný pohyb vyhovejú potrebám v rôznych aplikáciách, ako sú 
bodové zváranie, paletizácia, manipulácia s materiálmi, či napríklad zdvíhanie karosérie vozidla alebo vŕtanie 
panelov karosérie lietadla.
V prípade potreby môžu byť tieto modely  inštalované aj na strope alebo pojazde. Samozrejmosťou je kompati-
bilita s najnovšími inteligentnými funkciami FANUC.
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Nová séria robotov FANUC R-2000iD sa vyznačuje kompaktným dizaj-
nom a ľahkou údržbou.

S užitočným zaťažením 100 kg je model R-2000iD/100FH z tohto 
radu ideálny pre rôzne náročné úlohy v takmer akejkoľvek aplikácii. 
Jeho konštrukcia s dutým ramenom umožňuje úplne vnútorné vedenie 
káblov, ktoré zabraňuje kolízii s ďalšími zariadeniami a perifériami. In-
štalačná plocha je v porovnaní s modelmi R-2000iC znížená o 23 %, 
čo šetrí vzácny priestor. Model vyžaduje iba minimálnu plochu 
(678 x 536 mm).

Vďaka kompaktnému tvaru a dizajnu je jeho integrácia skutočne ľahká. 
Údržbu zjednodušujú  strategicky umiestnené otvory a optimálny prístup 
k integrovaným káblom, čo sa premieta do zníženia nákladov a času 
na údržbu.

Robot R-2000iD je ideálny pre aplikácie typu bodové zváranie alebo 
rôznorodá manipulácia a paletizácia s materiálom. Možno ho vybaviť 
aj ďalšími inteligentnými doplnkami z portfólia FANUC, ako je naprí-
klad Force sensor alebo 3D Vision Sensor.

R-2000iD/100FH 
– stvorený pre náročné úlohy

SR-12iA – najsilnejší SCARA robot 
od FANUCu

Spoločnosť FANUC pridáva do svojej rozširujúcej sa ponuky robotov SCARA po 
SR-3iA a SR-6iA, tretiu variáciu: SR-12iA.

Vysoké užitočné zaťaženie 12 kg, zotrvačnosť zápästia 0,30 kg/m2 a kompaktné 
rozmery robia z robota SCARA SR-12iA efektívnu a nákladovo výhodnú voľbu pre 
rôzne priemyselné odvetvia v oblasti manipulácie, montáže a balenia.

Káble vedené vo vnútri dávajú robotu jasný a čistý vzhľad, čo zjednodušuje integ-
ráciu FANUC SR-12iA do akejkoľvek automatizačnej linky. 

Rozsah pohybu robota 280 x 364 mm, hmotnosť 53 kg a dosah 900 mm zaisťujú 
maximálnu efektivitu z hľadiska priestoru a dosahu. 

Najsilnejší SCARA robot od spoločnosti FANUC pri-
náša maximálnu prítlačnú silu 250 N, takže je ideálny 
napr. pri výrobe solárnych panelov alebo akumuláto-
rov. Spĺňa tiež všetky požiadavky na vysokorýchlostnú 
montáž.

Rovnako ako všetky roboty, aj SR-12iA prichádza s naj-
modernejším softvérom a funkciami FANUC. Je riadený 
kontrolérom R-30iB Compact Plus, ktorý má integro-
vaný hardware pre vision systém FANUC iRVision® 
a veľmi širokú škálu možností pripojenia, bezpečnostné 
funkcie (napr. DCS) a takmer všetky dostupné softvéro-
vé   možnosti robota.

SR-12iA možno dodať s ovládacím panelom Teach 
Pendant alebo aj bez neho. V tom prípade ponúka 
FANUC pre ľahké nastavenie a programovanie robota 
programovací softvér iRProgrammer®, s ktorým sa dá 
pracovať na tabletoch alebo PC a je k nemu ľahký prí-
stup prostredníctvom rôznych webových prehliadačov. 

Simulačný softvér RoboGuide® dokáže vopred 
prehodnotiť aplikáciu z hľadiska výkonnosti cyklu, 
životnosti robota a rentability bez toho, aby ste risko-
vali fi nančné riziko alebo vytvárali zložité a časovo 
a fi nančne drahé návrhy. SR-12iA prináša do sveta 
robotov SCARA osvedčenú kvalitu FANUC.
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Produkty Blum-Novotest
Hardware: Blum produkty jsou primárně navrženy pro náročné zákazníky, 
co se týče rychlosti, spolehlivosti a tolerance měření v reálném prostředí 
obráběcího stroje. 
Software: Kvalita hardware je naprosto zásadní, ale neméně vážně je brá-
na kvalita software. Zejména pak rozsah měřených veličin a uživatelská 
přátelskost měřících cyklů.
Design: Produkty Blum jsou konstruovány s důrazem na průmyslový design.

Obrobkové sondy řady TC
Důvěra v naměřené výsledky bez ohledu na pod-
mínky měření. Srdcem sond TC je bezkontaktní 
neopotřebitelný měřící mechanismus, se špičkovou 
opakovatelností 0.3 mikronu a měří-
cí rychlosti až 3 m za minutu. Vyso-

ká měřící síla zajišťuje stabilitu a bezproblémovou funkci 
i při použití dlouhých hrotů, vysoké dynamice stroje či při 
měření pod zbytkovou chladící emulzí. 

Nástrojové sondy řady ZX
Ekonomické a prostorově kompaktní řešení pro měření 
a kontrolu nástroje. Měření délky a poloměru nástroje od 
průměru 1 mm. Neopotřebitelný měřící 
mechanismus, těsnost IP68 a robustní kon-
strukce zajišťují dlouhodobou životnost. 
Jsou dodávány v kabelovém i bezkabe-

lovém provedení.

Nástrojové sondy řady Z-nano
Rychlá a ekonomická kontrola zlomení nástroje. 
Nástroje od průměru 0.1 mm je možno zkontro-
lovat během jedné vteřiny, a přitom díky tuhému 
mechanismu s lineárním kuličko-
vým vedením vydrží i to nejhrubší 
zacházení obsluhy stroje. Měření 

délky může být příjemnou doplňkovou funkcí.

Nástrojové laserové systémy LC50 Digilog
Světově nejvyspělejší technologie pro in-procesní 
měření a monitoring nástrojů. Pro nejnáročnější zá-
kazníky z pohledu přesnosti či auto-
matizace výroby. Mikronová měření 

analogovou technologií při stejných dynamických podmín-
kách jako samotné obrábění. Maximální kontrola nad geo-
metrií a opotřebením nástroje během obráběcího procesu.

Elektronické dutinoměry BG
Automatické měření otvorů v mikronových toleran-
cích. Vhodné pro sériovou a hromadnou výrobu dra-
hých komplexních dílů. Může fungovat 
i v uzavřeném procesu se zpětnou vaz-
bou na nástroj či se statistickým vyhod-

nocením. Měření je nezávislé na přesnosti stroje a je 100% 
akceptováno z pohledu kontroly jakosti ISO.  

Formcontrol V4
Komplexní měření tvarů na jeden klik. Softwa-
ry, které mění obráběcí stroj ve stroj měřící. 
Svižná mezioperační a výstupní kontrola dílce 
ještě na stroji. Zachytí případ-

né chyby obrábění ještě v upnutém stavu a tím eliminuje 
dlouhé manipulační a upínací časy. Naměřené výsledky 
jsou automaticky vygenerovány do přehledného grafi cké-
ho protokolu. 

Blum-Novotest 
10 let na trhu

V en  obchodn  přátel ,

m me za sebou prvních 10 let. Je mnoho způsob , 

jak je pom řovat. My prvn  dekádu vn m me p e-

dev m jako začátek na cest  k dlouhodob m c l m. 

Etablovali jsme se jako modern , presti n  zna ka, 

kter  ud v  sm r. Jsme skv le p ipraven  na trendy 

automatizace a Industry 4.0 jak z pohledu kvality 

hardwaru, tak i aplika n  kompetence na r zných 

ídicích syst mech . Na e produkty sv m designem 

zvy uj  image obr běcích stroj  a ná  zku en  t m 

m  smysl pro detail , ale i pro hu
mor. Bylo to krás-

ných a úspě ných 10 let. D kujeme V m v em, kte  

jste byli u toho. 
 

Slavom r Štoll , editel

Blum-Novotest s.r.o. Tovačovského 318/18 767 01 Kroměříž Česká Republika, T: +420 573 352 755, info@blum-novotest.cz, www.blum-novotest.cz



  www.leaderpress.sk  | 6/2020                             | 31

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
 

Séria chápadiel GPP/GPD5000IL

Roman MAJERSKÝ, Zimmer Group

Zimmer Group rozšírila svoju úspešnú sériu chá-
padiel GPP5000IL, resp. GPD5000IL o tri nové 
konštrukčné veľkosti. Tieto pneumaticko-elek-
trické hybridné chápadlá sa vynikajúco hodia 
pre používateľov, ktorí chcú urobiť krok do sveta 
Industrie 4.0 uchopovania, ale nechcú sa vzdať 
pneumatického pohonu.

Zimmer Group Slovensko, s.r.o.
 Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01

tel.: 0911 878 800, 042/4331 788
 e-mail: roman.majersky@zimmer-group.skwww.zimmer-group.sk

Doteraz je na trhu konštrukčný rad GPP/GPD5000IL, ktorý je 
k dispozícii ako paralelné (GPP5000IL) a ako centrické chápadlo 
(GPD5000IL) s tromi konštrukčnými veľkosťami 5006IL, 5008IL 
a 5010IL. Tieto pritom disponujú maximálne šiestimi, ôsmimi a prí-
padne desiatimi milimetrami zdvihu na čeľusť chápadla. Séria je 
teraz doplnená novými konštrukčnými veľkosťami 5013IL, 5016IL 
a 5025IL, ktoré podľa zdvihov pokrývajú maximálne trinásť, šestnásť 
a prípadne dvadsaťpäť milimetrov na čeľusť chápadla. 

Pneumaticko-elektrické hybridné chápadlá GPP/GPD5000IL sú vy-
bavené integrovaným pneumatickým ventilom, ktorý je ovládaný cez 
IO link. Pretože sa medzi ventilom a piestom už nenachádza žiadna 
hadica, ktorá by sa musela pri každom cykle plniť alebo vyprázdňo-
vať, vykazujú chápadlá veľmi krátky reakčný čas a sú rýchlejšie ako 
iné pneumatické chápadlá. Do chápadla je integrovaná senzorika, 
ktorá zaznamenáva polohu čeľustí chápadla v rozsahu ± 0,05 mili-
metrov. Tak je možné nielen monitorovanie procesu, ale napríklad aj 
identifi kácia obrobkov pomocou ich priemeru. Rozličné priemery sú 
pritom prideľované rozličným číslam obrobkov, ktoré sú potom ďalej 
ohlasované riadeniu prostredníctvom IO linku. Okrem toho je možné 
do chápadiel GPP/GPD5000IL naprogramovať spolu 32 dátových 
záznamov obrobkov. V PLC sa okrem toho, samozrejme, dá uložiť ne-
obmedzený počet receptúr, ktoré chápadlo môže v prípade potreby 
kontinuálne vyvolávať.

GPP/GPD5000IL šetria trojnásobne: Po prvé potrebujú vďaka svojej 
koncepcii pripojenia len jednu vzduchovú hadicu a len jeden pripo-
jovací kábel a žiadny dodatočný blok ventilov. Po druhé sú vďaka 
integrovanému ventilu a jeho integrovanému riadeniu energeticky 

efektívne. Tretí aspekt je úspora nákladov vďaka predvídavej údržbe 
(predictive maintenance), ktorá ide ruka v ruke so zvýšenou efektivi-
tou nákladov a dostupnosťou výroby. Na integráciu sa musí len pri-
pojiť pneumatická hadica a kábel IO linku. Cez rozhranie IO linku 
komunikuje produkt s IO link masterom nadradeného zbernicového 
uzla, prípadne PLC.

Vo veciach mechaniky ponúkajú hybridné chápadlá rovnaké výhody 
ako iné varianty prémiového radu 5 000. Sú univerzálne použiteľné, 
chránené pred koróziou a ponúkajú vysoké uchopovacie sily pri veľ-
kých dĺžkach prstov, resp. čeľustí chápadla. Už v štandarde vykazujú 
utesnenie IP64, takže sa tieto chápadlá môžu používať aj v nároč-
ných podmienkach prostredia. Ich vysoká presnosť výmeny umožňuje 
rýchlu výmenu bez pozoruhodného prerušenia výroby.

Robustné vedenia pokryté tvrdou vrstvou sa so svojimi nízkymi koefi -
cientami trenia, extrémnou tvrdosťou a dobrými vlastnosťami núdzo-
vého chodu starajú o to, aby chápadlá zvládli 30 miliónov cyklov 
bez údržby a pritom bez problémov obstáli aj v nepriaznivých pod-
mienkach nasadenia.

Odkaz na kartu technických údajov: https://www.zimmer-group.com/
de/technologien-komponenten/handhabungstechnik/greifer/pneuma-
tisch-intelligent/2-backen-parallelgreifer/serie-gpp5000il

s tromi novými konštrukčnými veľkosťami

Zimmer Group rozšírila svoju úspešnú sériu chápadiel GPP5000IL, 
resp. GPD5000IL o tri nové konštrukčné veľkosti.
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Text a foto Murrelektronik GmbH

Modul PROFINET/PROFIsafe zjednocuje tri 
elementárne funkcie inštalačnej techniky:
• digitálne štandardné senzory a ovládače
• digitálne bezpečnostne zamerané senzory 
  a ovládače
• IO-Link

MVK FusionMVK Fusion
... je pozvánkou na štandardizáciu modulárnych jednotiek

a otvára dvere do stratégie jedného modulu

Táto funkcia je výrazne inovovaná. Umožňuje nové a ukážkové kon-
cepty pre automatizáciu. Inštalácia je jednoduchšia a rýchlejšia.

Komplexnosť v nastavovaní parametrov sa znižuje rozhodujúcim 
spôsobom pomocou MVK Fusion, lebo sa kompletne vykonáva v En-
gineering Tool bezpečnostného riadenia. Tvorca softvéru a elektro-
konštruktér sa nemusia viac zapracovávať do špecifi ckých pomôcok 
a príručiek výrobcu.

S MVK Fusion je potrebných menej modulov so zbernicami na modu-
lárnu jednotku, v najlepšom prípade iba jeden. Ponúka to atraktívne 
šance pre množstvo automatizačných aplikácií.

Modul pre maximálnu rozmanitosť
Na module zbernice MVK Fusion je zvláštnosťou jeho rozmanitosť. 
Zjednocuje tri elementárne funkcie inštalačnej techniky – digitálne 
štandardné senzory a ovládače, digitálne senzory a ovládače zame-
rané na bezpečnosť a tiež IO-Link.

• Dve digitálne štandardné zásuvné miesta sa dajú voľne obsadiť 
parametrami ako vstup alebo výstup – presne tak, ako to vyžaduje 
aplikácia.

• Štyri bezpečnostne zamerané zásuvné miesta sa starajú o to, aby 
sa zapojili do inštalačného konceptu takmer všetky digitálne požia-
davky na bezpečnosť bez zvýšených nákladov.

• Obe zásuvné miesta IO-Link poskytujú mimoriadne veľký funkčný 
objem, pretože integrujú do systému zbernice tiež komplexné sen-
zory a ovládače. Okrem toho sú vhodné na rozšírenie digitálnych 
štandardných signálov s efektívnymi nákladmi cez rozbočovače IO-
-Link.

Zjednodušuje to inštaláciu, umožňuje úsporu miesta a znižuje počet 
potrebných modulov.

Maximálna fl exibilita 
pre bezpečnostné používanie
MVK Fusion spája bezpečnostno-technické stanovenia úloh riešenia 
inštalácie do jedného modulu:
• S tromi bezpečnými vstupnými portami vždy s dvomi kanálmi sa 

zbierajú signály typických bezpečnostných senzorov, ako tlačidlá 
núdzového vypnutia, svetelné závory, obojručná obsluha, ochran-
né dvere atď. – až po maximálnu výkonnostnú úroveň e.

• Pri bezpečnom výstupnom porte s dvomi výstupmi sa dajú nastaviť 
parametre podľa spôsobu používania (spínanie PP, PM alebo PPM) 
a umožňuje tak, pripojenie rôznych druhov ovládačov až po dvojité 
ventily a ostrovy s ventilmi – tiež v tomto prípade až po maximálnu 
výkonnostnú úroveň e.

• Špeciálny port Class-B-IO sa stará o to, aby sa dali nástroje IO-Link 
ako ostrovy s ventilmi alebo rozbočovače bezpečne vypínať až po 
výkonnostnú úroveň d.



MVK Fusion tak umožňuje dosiahnutie vysokej bezpečnostno-technickej úrovne – poskytuje to 
optimálnu ochranu pre človeka a stroj!

Bezpečnostné nastavenie parametrov 
niekoľkými kliknutiami myšou
S MVK Fusion je nastavenie parametrov senzorov a ovládačov zameraných na bezpečnosť 
pozoruhodne jednoduché: Niekoľkými kliknutiami myšou sa zvolí bezpečnostná funkcia (napr. 
svetelná mriežka alebo tlačidlo núdzového vypnutia) v Engineering Tool bezpečnostného riade-
nia – a nastavovanie parametrov je úplne ukončené. 
Užívateľ – väčšinou tvorca softvéru a elektrokonštruktér – nepotrebujú špeciálne znalosti o pa-
rametroch modulu. Extra pracovný krok verifi kácie (výpočet CRC) cez prídavný špeciálny soft-
vér špecifi cký pre výrobcu odpadá. Prebieha to rýchlo a šetrí nervy, lebo sú vylúčené chybné 
zadania.

Vysoký výkon
Moduly sú vhodné na používanie s Conformance Class C (IRT), Shared Device a Netload Class 
III. Tak nestojí používaniu aplikácií, v ktorých sa vyžaduje maximálny výkon a absolútna spoľah-
livosť, nič v ceste. Sú základom pre riešenia PROFINET par excellence.

Široké spektrum používania a bohaté možnosti diagnostiky
• Robustné kovové teleso s plným odliatkom otvára široké spektrum používania – až po externé 

zváračské aplikácie.
• Modul ukladá chyby v časovom poradí na integrovaný internetový server, tiež pri výpadku 

napätia – je spustené nájdenie chyby namiesto hľadania chyby, znižujú sa doby prestojov.
• Pomocou otočného vypínača sa priamo na module nastaví bezpečnostná adresa – a cez 

„000“ sa dá MVK Fusion vynulovať tiež po nastaveniach od výroby.
• Používanie je možné tiež pri vysokých vonkajších teplotách (až do 60 °C) v kombinácii s vyso-

kým prúdom (až do 16 A) – voliteľné chladiace teleso pre tieto extrémne podmienky rozširuje 
možnosti používania.

• Modul sa dá – čo je neobvyklé – používať tiež na vysoko položených výrobných miestach 
(do 3 000 metrov).

• Každý samostatný kanál sa kontroluje, či nemá chyby ako preťaženie, skrat senzorov alebo 
pretrhnutia kábla – bohaté možnosti diagnostiky zabezpečujú, že chyba bude rýchlo identifi -
kovaná, analyzovaná a odstránená.

MVK Fusion –
pre maximálnu 
rozmanitosť

01

02

03

Bezpečnosť
IO-Link

Štandard IO

Tri elementárne funkcie zjednotené 
v jednom module

01/ digitálne štandardné senzory a ovládače
02/  digitálne bezpečnostne zamerané senzory 

a ovládače
03/ IO-Link

MVK Fusion je pozvánkou na štandardizáciu 
modulárnych jednotiek a otvára dvere do 
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Nové typy vrtákov DWAE od Mitsubishi Materials 
sú navrhované špeciálne pre vŕtanie v stiesne-
ných priestoroch v sústruhoch švajčiarskeho typu 
a automatických sústruhoch. Pri ich vývoji bolo 
potrebné defi novať viacero dôležitých parametrov, 
ktoré museli byť splnené, aby dizajnéri Mitsubishi 
dosiahli želaný vynikajúci výsledok. 

pre švajčiarske a automatické sústruhy
Vrtáky DWAE

Najdôležitejší z týchto parametrov bol nízky rezný odpor pre zaistenie spo-
ľahlivosti a úplná kontrola triesky, ktorá je nevyhnutná, aby sa zabránilo 
namotávaniu triesky na obrábaný komponent alebo vrták v stiesnených 
pracovných priestoroch. Aby sa tieto problémy vylúčili, vo vývoji DWAE 
vrtákov konštruktéri využili maximálnu súhru vlastností v geometrii, povlaku 
a v materiáli tvrdokovového substrátu vrtákov.

Optimálna konštrukcia reznej hrany je pri vrtáku DWAE zvlnená, pretože 
tá poskytuje optimálnu ostrosť a pevnosť reznej hrany a výbornú odolnosť 
voči opotrebovaniu vonkajšej reznej hrany. Táto geometria tiež poskytuje 
nízky rezný odpor, čo je ideálne riešenie pre obrábanie obrobkov s nízkou 
tuhosťou. 

Efektívna geometria drážok na odvod triesky pomáha lámať triesku na 
kúsky optimálnej veľkosti pre odvod z rezu a následne z pracovného 
priestoru. Je jasné, že aj dĺžka drážok na odvod triesky je prispôsobená pre 
obmedzený priestor malých CNC sústruhov.

Ku kombinácii funkcií, ktoré robia z vrtákov DWAE super nástroje, patrí 
okrem nízkeho rezného odporu a efektívneho lámania triesky aj špeciálna 
úprava hrotu vrtáka – špeciálny výbrus tvaru Z na zníženie reznej sily.
Tvrdokovový substrát, z ktorého je vyrobené teleso vrtáka, je ideálnou rov-
nováhou tvrdosti a húževnatosti. 
Povlak DP102A bol vyvinutý s cieľom optimalizovať celkový výkon a spo-
ľahlivosť série DWAE. 
Tento PVD povlak poskytuje ideálnu odolnosť proti opotrebovaniu pri všet-
kých režimoch. 

Špeciálna úprava povlaku zabezpečuje maximálne hladký povrch, čo pri-
spieva k ľahkému odvodu triesky a eliminuje prípadné nalepovanie mate-
riálu na nástroj.
Je jasné, že DWAE vrtáky sú primárne určené pre stredné a nižšie rezné 
rýchlosti a vonkajšie chladenie. 

Pri rezných skúškach 
pri vŕtaní materiálu 
DIN Cf53 (1.1213) 
s externým chladením 
emulziou pri rezných 
parametroch: 
Vc = 80 (m/min) 
a pri rýchlosti posuvu 
fr = 0,2 (mm/ot.) do-
sahujú vrtáky DWAE 
od Mitsubishi Mate-
rials viac ako dvojná-
sobnú životnosť nástroja v porovnaní s inými podobnými nástrojmi.
DWAE vrtáky sú k dispozícii v širokej škále veľkostí od Ø3,0 až po Ø14 
v krokoch 0,1 mm a v dvoch variantoch: 2xD a 4xD dĺžky. Pre jednoduch-
šie použitie sú priemery stopky prispôsobené existujúcim bežným upínacím 
klieštinám. 

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N ov i n k y  f i r m y  M i t s u b i s h i
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Exotika
v kovoobrábaní

Ktoré kovy nazývame exotické, prečo sú 
také vzácne, a akým spôsobom sú spra-
covateľné? Aby sme tejto téme a otázkam 
správne porozumeli, začnime celkovou de-
fi níciou týchto pojmov. Najrozšírenejšie ma-
teriály v oblasti obrábania kovov sú zliatiny 
na báze železa, ako je oceľ, nehrdzavejúca 
oceľ a liatina. Ďalšou skupinou bežne po-
užívaných materiálov sú zliatiny na báze 
neželezných kovov, ako sú zliatiny hliníka, 
mosadz a bronz. 

Text Lukáš Lukáč, ISCAR SR  foto ISCAR

Avšak okrem vyššie spomínaných materiálov existujú aj exotické 
druhy, ktoré boli vyvinuté pre špecifi cké požiadavky. Exotické ma-
teriály sú zväčša určené pre danú konkrétnu aplikáciu; sú preto po-
merne zriedkavé, bežne sa nepoužívajú a ich výroba je spravidla 
nákladnejšia. 

Presne dohodnutá defi nícia exotického materiálu neexistuje. Mno-
ho odborníkov označuje prívlastkom „exotické” kovy ako berý-
lium, zirkónium atď. a ich zliatiny, prípadne keramiku, kompozity 
a superzliatiny. Práve superzliatiny a kompozitné materiály by mali 
byť prvou voľbou pri výbere materiálu pre stavebné konštrukcie. 
Opracovanie týchto materiálov je pre výrobcov strojov a náradia 
značnou výzvou, keďže obrábanie exotických zliatin je pomerne 
problematické. Superzliatiny alebo presnejšie povedané vysoko-
teplotné superzliatiny (HTSA) sú určené na prevádzku pri vysokom 
mechanickom zaťažení v kombinácii s vysokými teplotami. Vo veľ-
kej miere sa používajú v plynových turbínach a v rôznych ventiloch 
a petrochemických zariadeniach. „Exotikou“ superzliatin je ich me-
talurgická štruktúra, ktorá zaručuje značnú odolnosť proti roztave-
niu, čím zabezpečuje vysokú pevnosť pri vysokých teplotách. Podľa 
hlavnej zložky možno HTSA rozdeliť do troch skupín: superzliatiny 
na báze niklu (Ni), kobaltu (Co) – alebo železa (Fe). Vysoký obsah 
legúr v chemickom zložení superzliatiny, najmä v prípade zliatiny 
na báze niklu a kobaltu, vedie k zlej obrobiteľnosti.
 
Kompozity sú materiály s vrstvenou štruktúrou. V porovnaní s tradič-
nejším materiálom, ako je napr. oceľ alebo hliník, majú kompozitné 

obrobky tvar a vnútornú štruktúru pripomínajúcu “sieť” a nevyžadu-
jú výrazné úbery materiálu. Jednotlivé vrstvy kompozitu však majú 
odlišné mechanické vlastnosti a ich kombinácia vytvára heterogén-
nu štruktúru, ktorá je príčinou obzvlášť problematického obrábania. 
Priamy vplyv rezného nástroja na pevné uhlíkové vlákna má skôr 
charakter vylamovania a roztriešťovania než klasického odrezáva-
nia. Tento proces vylamovania spôsobuje na kline rezného nástroja 
značný brúsny efekt a zvyčajne má za následok enormné opotre-
bovanie nástroja a spôsobuje viaceré kvalitatívne problémy, ako 
je napr. zhoršenie presnosti alebo neopraviteľné defekty obrobku. 

Kovoobrábací priemysel dosiahol výrazný pokrok v oblasti opra-
covania exotických materiálov a vďaka pokročilým nástrojom 
a efektívnym stratégiám obrábania dosahuje úplne nové úrovne 
v porovnaní s minulosťou. Skok vpred v technológii 3D tlače je 
pôsobivý, a môže výrazne znížiť potrebu operácií obrábania. Pri 
kovoobrábaní exotických materiálov existuje jedna „výnimka“, kto-
rá stále obmedzuje plné využitie obrábacích strojov a ich stále sa 
zlepšujúcich charakteristík a schopností. Touto „výnimkou“ je rezný 
nástroj. Napriek výraznému pokroku, zostávajú rezné nástroje hlav-
nou prekážkou efektivity obrábania exotických materiálov a prelo-
mové stratégie produktívneho obrábania sú v mnohom závislé práve 
od rezného nástroja. 

Výrobcovia rezných nástrojov pokračujú v hľadaní produktívnych 
a spoľahlivých riešení pre obrábanie exotických materiálov. Nieke-
dy sa môže zdať, že tradičné zdroje sú pre pokrok v tomto smere 

Obr. 1
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takmer nepoužiteľné a že veľký krok vpred je možný len s prícho-
dom veľkej „novinky”. Napriek tomu sa výrobcom rezných nástrojov 
stále darí ponúkať zaujímavé výrobky, ktoré kombinujú dostupné 
prostriedky a zdroje s novými nápadmi. Práve nedávne nástrojové 
systémy spoločnosti ISCAR sú dobrým príkladom nástrojov, ktoré 
boli vyvinuté na konkrétny účel riešenia existujúcich problémov 
s exotickými materiálmi a udávajú smer, ktorým sa v tejto proble-
matike uberať. 

Exotikou na exotiku: pokroková keramika
Spekaný karbid je stále hlavným rezným materiálom v procesoch 
kovoobrábania. Príchod karbidových nástrojov priniesol revolúciu 
v kovospracujúcom priemysle a zabezpečil výrazný rast produktivi-
ty vďaka zvýšeniu rezných rýchlostí. Aj napriek tomuto pokroku sú 
rezné rýchlosti dosiahnuteľné pri obrábaní ťažko obrábateľných 
vysokoteplotných zliatin na báze Ni a Co (HTSA) pomerne nízke: 
zvyčajne v rozmedzí 25 – 50 m/min. Akým spôsobom ale posunúť 
hranicu a zvýšiť reznú rýchlosť? 

Exotickým môžeme označiť nielen obrábaný, ale aj rezný materiál 
– v tomto prípade keramiku – a práve keramika je schopná dosaho-
vania úplne iných úrovní rezných rýchlostí v porovnaní so spekaným 
karbidom. Pre konkrétny príklad, pri obrábaní vysoko legovaných 
superzliatin keramickými nástrojmi je rezná rýchlosť 1 000 m/min 
úplne reálna. Práve z tohto dôvodu je používanie nástrojov s kera-
mickou reznou hranou, pri obrábaní HTSA, stále štandardnejšie. 

Nedávno spoločnosť ISCAR vyvinula systémy frézovacích telies 
s obojstrannými vymeniteľnými doštičkami, ktoré sú vyrobené práve 
z keramiky (obr. 1). Frézy sú určené predovšetkým na hrubovacie 
a polodokončovacie obrábanie rovín a trojrozmerných povrchov 
pri extrémne vysokých rezných rýchlostiach. Ekonomický dizajn 
obojstranných doštičiek poskytuje maximálne využitie a účinnosť 
vlastností keramiky. Doštičky sú vyrobené z viacerých druhov kera-
miky, ako je napríklad „čierna“ keramika, keramika vystužená vlák-
nom alebo SiAlON (druh keramiky na báze nitridu kremíka). Nové 
frézovacie telesá sú zamerané na maximalizáciu rýchlosti úberu 
kovu a zníženie cyklových časov. 

Obr. 2

Ďalším skvelým príkladom úspešného použitia reznej keramiky 
v praxi je ďalší z najnovších produktov spoločnosti ISCAR: rad mo-
nolitných stopkových fréz z reznej keramiky – SiAlON. Stopkové 
frézy boli navrhnuté špeciálne pre produktívne hrubovanie super-
zliatin na báze Ni, ako napríklad Inconel, Incoloy, Haynes atď., kto-
ré sa používajú najmä v leteckom priemysle. V porovnaní s typický-
mi stopkovými frézami zo spekaného karbidu umožňujú stopkové 
frézy SiAlON zvýšenie reznej rýchlosti až 50-násobne! 

Je potrebné poznamenať, že keramické nástroje sa správajú mierne 
odlišne od tvrdokovových nástrojov. Koniec životnosti nástroja sa vo 
všeobecnosti určuje podľa prijateľnej úrovne drsnosti povrchu alebo 
podľa vzniknutých ostrín, a nie podľa veľkosti opotrebenia nástroja. 

Rezný diamant
Vŕtanie je vo všeobecnosti považované za hlavnú reznú operáciu 
vo výrobe dielov z kompozitov. Dôležitým faktorom vo výrobe a cel-
kovej efektivite obrábania kompozitov sú stále sa zlepšujúce vlast-
nosti vŕtacích nástrojov. 

V nedávnej dobe ISCAR predstavil sériu monolitných vrtákov v roz-
sahu priemerov 3,3 – 12 mm, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre vŕta-
nie kompozitných materiálov (obr. 2). Spoločnou vlastnosťou týchto 
nástrojov je použitie poly-kryštalického diamantu (PCD) alebo 
diamantového povlaku, ktorou je zaručená vysoká odolnosť proti 
opotrebeniu. V ponuke je niekoľko typov týchto nových vrtákov; ako 
si môžete všimnúť na obrázku, jeden z nich má kompletné vrcholové 
ostrie z PCD, ďalší typ má napájkovanú tenkú diamantovú platničku. 
Obidva typy vrtákov ponúkajú dostatočnú dĺžku PCD pre možnosť 
viacnásobného prebrúsenia. 

Tretí typ vrtáka je tvrdokovový nástroj s diamantovým povlakom. 
Zvlnená rezná hrana vrtáka je schopná redukovať vznik ostrín, 
obzvlášť pri vŕtaní plastov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP) 
a pri obrábaní hliníkových kompozitných panelov. 

Obr. 3
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Obr. 4

Dôležitosť chladiacej kvapaliny
Základným kameňom úspechu pri obrábaní exotických superzliatin 
je efektívna dodávka chladiacej kvapaliny. Presne určené vyso-
kotlakové chladenie môže byť významným nástrojom na zlepšenie 
rezného výkonu. Je skutočným zdrojom dosiahnutia vyššej životnosti 
nástroja, lepšej kontroly tvorby triesok a vyššej produktivity. 

Spoločnosť ISCAR priniesla nedávno na trh systémy sústružníckych 
nástrojov pre doštičky typu ISO (obr. 3). Konštrukcia nástroja vyu-
žíva hornú upínku na spoľahlivé a tuhé zaistenie doštičky aj pri ťaž-
kých a prerušovaných rezoch. Predchádzajúce sústružnícke držiaky 
vybavené vysokotlakovým chladením mali pákový upínací mecha-
nizmus, pretože horná svorka bránila prúdu chladiacej kvapaliny 
v dosiahnutí reznej hrany. 

Najnovšie nástroje integrujú dutú hornú upínku, ktorá je riešením 
oboch problémov obrábania: 
• silné a tuhé upnutie doštičky
• tryskové vysokotlakové chladenie bez prekážky v dodávke chla-

diva priamo do oblasti rezu.
Štandardná horná upínka teda bola vybavená ďalším dôležitým 
funkčným prvkom, a v rade nových sústružníckych držiakov plní aj 
funkciu trysky chladiva. 
Použitie nových nástrojov s vnútorným chladením zaručujú veľkú 
výhodu nielen pri vysokotlakovom chladení, ale podstatne lepší vý-
kon poskytujú aj pri sústružení s konvenčným externým chladením 
s „nízkym“ tlakom (10 – 15 barov). 

Efektívna tvorba triesky má pri operáciách upichovania a zapicho-
vania, obzvlášť pri výrobe hlbokých drážok, kritický význam. Na 
reznú hranu presne mierené chladivo pod vysokým tlakom podstat-
ne znižuje zasekávanie triesok v drážke a redukuje tvorbu nárastku 
na reznej hrane. V uplynulom roku spoločnosť ISCAR rozšírila škálu 
svojich produktov príchodom nových nástrojov pre čelné zapicho-
vanie s možnosťou vysokotlakového chladenia (obr. 4). Tieto ná-
stroje sú vhodné pre tlak chladiacej kvapaliny až 140 barov. 

Obr. 5

Nikdy nekončiace inovácie 
v oblasti reznej geometrie
Vylepšenie reznej geometrie je neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania 
efektivity obrábania. Dobrým dôkazom tohto záveru je celý rad no-
vých riešení, aplikovaných v najnovších rezných doštičkách. Inová-
cie rezných geometrií spočívajú v pokroku tvorbe triesky a jej tvaru 
a takisto v zosilnení a progresívnej úprave reznej hrany. 

Spoločnosť ISCAR prichádza s novým lámačom triesky F3S pre po-
pulárne ISO doštičky (CNMG, WNMG atď.) primárne určeným na 
dokončovacie sústruženie exotických superzliatin (obr. 5). Typická 
operácia dokončovania sa vyznačuje plytkou hĺbkou rezu a nízkym 
posuvom. Úspešnosť lámača triesky preto spočíva v malej ploche, 
ktorá susedí s reznou hranou doštičky. Práve úprava konštrukcie tej-
to plochy je kritická pre dosiahnutie zvýšenia rezného výkonu do-
štičky v porovnaní s už existujúcimi riešeniami. Vyžaduje si to však 
veľa úsilia a inžinierskeho „umenia“. 

Konštrukcia lámača F3S je dobrým príkladom úspešnej implementá-
cie znalostí procesov obrábania. Má posilnenú reznú hranu, ktorá 
napomáha zamedziť vrubovému opotrebeniu a špeciálny je aj de-
fl ektor pre efektívne riadenie tvorby triesky pri dokončovacom sús-
tružení vysokoteplotných zliatín HTSA. Tieto vlastnosti, v kombinácii 
s pozitívnym čelom reznej hrany doštičky, zaisťujú hladký a ľahký 
rez, pozoruhodné schopnosti lámania triesky a výrazné zníženie 
rezných síl.

Obrábanie exotických materiálov stavia výrobcov nástrojov pred 
viaceré výzvy. Pri vývoji prelomového rezného nástroja, vyskúšajú 
výrobcovia naozaj všetko a hoci niekedy sú ich riešenia skutočne 
„exotické“, inovatívne myslenie umožňuje napredovať tradičným 
smerom. V prípade spoločnosti ISCAR je zrejmé, že pokrok vo 
vývoji nástrojov stále trvá a napreduje aj v prípade obrábania 
netypických exotických materiálov. 
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Text a foto Ľubica GÁFRIKOVÁ, Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Hliník je materiál budúcnosti. Je nekonečne 
recyklovateľný a dá sa opakovane používať bez 
straty kvality alebo vlastností, vďaka čomu sa 
stáva trvalo udržateľným materiálom. Hydro je 
hlinikárska spoločnosť, ktorá pôsobí naprieč 
celým hodnotovým reťazcom hliníka, a tak je 
schopná ovplyvňovať celý výrobný proces od 
ťažby bauxitu, výroby oxidu hlinitého a energie 
až po primárny hliník, valcované a lisované pro-
dukty a recykláciu. Hydro sa zaviazalo pomáhať 
svojim zákazníkom na ceste k nízkouhlíkovej 
budúcnosti, a preto neustále pracuje na vývoji 
hliníkových zliatin s nízkou uhlíkovou stopou. 
V súčasnosti ponúka dve série nízkouhlíkových 
materiálov Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL.

Nové zelenšie značky Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL sta-
novujú nový štandard pre nízkouhlíkový a recyklovaný hliník 
a vytvárajú rámec pre výrobu udržateľnejších hliníkových 
výrobkov. Tieto dve nové značky sú certifi kované materiály 
s detailmi o uhlíkovej stope CO2.

Hydro REDUXA
Hydro REDUXA je séria nízkouhlíkového hliníka vyrobená 
z obnoviteľných zdrojov energie. Využívaním zdrojov vodnej 
energie, znižujeme uhlíkovú stopu na kilogram hliníka na me-
nej ako štvrtinu celosvetového priemeru. Výsledkom je hliník, 
ktorého uhlíková stopa je aktuálne jedna z najnižších na sve-
te. Materiál Hydro REDUXA má maximálnu uhlíkovú stopu 
4,0 kg CO2 na kg vyrábaného hliníka. 

Sortiment 4.0 spoločnosti Hydro je overený organizáciou 
DNV GL podľa normy ISO 14064, pričom sú pokryté všetky 
uhlíkové emisie od ťažby bauxitu cez rafi náciu oxidu hlinitého 
až po výrobu hliníka a jeho odlievanie. 

Používanie trvácnych a recyklovateľných materiálov s níz-

kou uhlíkovou stopou prispieva k znižovaniu globálnych 

emisií a budovaniu trvalo udržateľnej spoločnosti.

Hydro prináša materiályHydro prináša materiály
s nízkou uhlíkovou stopou
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Hydro CIRCAL
Hydro CIRCAL je sortiment výrobkov, ktoré sa vyrábajú z recyklova-
ného, post-spotrebiteľského šrotu. Používaním recyklátu spoločnosť 
Hydro radikálne znižuje spotrebu energie a súčasne stále dokáže 
ponúkať výrobky vysokej kvality. 

Používanie najmodernejšej triediacej technológie v brandži nám 
umožňuje poskytovať jeden z najvyšších obsahov recyklátu na trhu. 
Aktuálne je v ponuke materiál Hydro CIRCAL 75R, ktorý obsahuje 
minimálne 75 percent post-spotrebiteľského šrotu, čo je výlučne hli-
ník, ktorý dosiahol koniec životného cyklu ako používaný výrobok 
a vrátil sa späť do obehu. Čím vyšší je obsah recyklátu, tým nižšia 
je uhlíková stopa.

Ľahké, klimaticky šetrné riešenia z hliníka 
pre automobilový priemysel
Výzva v oblasti klímy čoraz viac ovplyvňuje automobilový priemy-
sel. Už sa nestačí sústrediť len na emisie v užívateľskej fáze, uhlí-
ková stopa z výroby samotného automobilu je čoraz dôležitejšia.

Výrobcovia automobilov používajú hliníkové profi ly pre zabezpe-
čenie ľahších a bezpečnejších vozidiel. Tento trend bude naďalej 
rásť v dôsledku klimatických obáv a efektívnosti výroby. Na tento 
účel spoločnosť Hydro navrhuje a vyrába množstvo hliníkových 
komponentov a vyrába polotovary pre osobné automobily a úžit-
kové vozidlá.

Medzi komponenty a systémy patria aplikácie pre karosérie, strešné 
nosiče, sedadlá a komponenty pre sedadlá, bezpečnostné prvky, 

palivové systémy, časti motorov, chladiče, konštrukčné prvky, brzdo-
vé vedenia, skrinky na batérie, rúrky pre výmenníky tepla, plechy 
a profi ly na ďalšie spracovanie a iné.

Aplikácie spoločnosti Hydro určené pre automobilový priemysel 
sú podporované hlbokými metalurgickými znalosťami a výskumom 
a vývojom, vrátane vývoja vysokopevných zliatin. Nový sortiment 
nízkouhlíkových materiálov Hydro CIRCAL a Hydro REDUXA posú-
va veci ešte o krok ďalej. 

Hydro CIRCAL a Hydro REDUXA prispievajú k znižovaniu globál-
nych emisií a vytvárajú výrobky pre cirkulárnu ekonomiku. Sú na-
vrhnuté tak, aby pomáhali zákazníkom dosahovať ich ciele v rámci 
trvalej udržateľnosti a spĺňali požiadavky spotrebiteľov, ktorí sú stá-
le viac environmentálne uvedomelí. 

Kontaktujte spoločnosť Hydro a zistite viac o našich nízkouhlíko-
vých materiáloch. Aj vám môžeme pomôcť zabezpečiť, aby sa pri 
navrhovaní a konštruovaní vašich výrobkov zohľadňovalo životné 
prostredie. 

Posúvame
hranice pre
nízkouhlíkový
hliník

Dlhoro né skúsenosti a neustále h adanie inovatívnych riešení sú základy, na ktorých stojí zna ka 
Hydro. Vytvárame inteligentné riešenia poskytovaním spo ahlivých hliníkových pro  lov a komponentov 
pre rôzne priemyselné odvetvia.

Používanie trvácnych a recyklovate ných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou prispieva k znižovaniu 
globálnych emisií a budovaniu trvalo udržate nej spolo nosti. Preto spolo nos  Hydro neustále pracuje 
na vývoji zliatin s nízkou uhlíkovou stopou. Vyústením týchto aktivít je Hydro REDUXA, naša séria 
nízkouhlíkového hliníka. Minimalizujeme uhlíkovú stopu a maximalizujeme možnosti našich zákazníkov.

www.hydro.com

ka
onentov 

Hydro je plne integrovaná hlinikárska spoločnosť s 35 000 za-

mestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch, ktorá spája 

lokálnu odbornosť, celosvetový dosah a bezkonkurenčné kapacity 

v oblasti výskumu a vývoja.

www.hydro.com
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Text a foto SCHUNK Intec

Spoločnosť SCHUNK
pomocou biologicky inšpirovaných priľnavých mechanizmov 

otvára nové možnosti použitia v oblasti manipulácie

Pri technológii uchopovačov ADHESO sa spoloč-
nosť SCHUNK inšpirovala prírodou. Vďaka použitiu 
obdobných priľnavých síl, aké gekony už milióny 
rokov používajú na ľahký pohyb po najhladších 
povrchoch, otvoril líder v oblasti uchopovacích 
systémov a upínacej technológie širokú škálu 
manipulačných aplikácií. Výhoda je jasná: kom-
ponenty je možné uchopiť citlivo a bez akejkoľvek 
dodatočnej energie alebo zvyškov. Extrémne jemná priľnavá štruktúra uchopovačov SCHUNK ADHESO umož-

ňuje bez zvyškov manipuláciu s najrôznejšími predmetmi, ako sú napríklad 
cukrovinky. Veľkosť, priľnavá štruktúra a farba sú vždy individuálne prispô-
sobené príslušnej aplikácii.Vždy individuálne vyvíjané riešenia uchopovačov sú pritom také rozmanité 

ako samotné aplikácie. Manipulovať možno tak so sklenými vláknami ľah-
kými ako pierko, najmenšími komponentmi SMD alebo mikro mechanickými 
dielmi, ako aj s citlivými batériovými komponentmi, plastovými fóliami, pa-
pierom a sklom, ale aj s automobilovými alebo strojárskymi komponentmi 
s hmotnosťou 15 kg a vyššou. Možné je aj automatizované oddeľovanie 
dielov prepúšťajúcich vzduch.

Bionicky inšpirovaná technológia uchopovačov ADHESO je založená na 
princípe adhézie a na manipuláciu využíva intermolekulárne pôsobiace 
Van der Waalsove sily. Patentovaná povrchová architektúra je vyrobená 
zo špeciálnych polymérov a je optimalizovaná numerickou simuláciou. Vý-
sledkom je extrémne jemná nožičková štruktúra, ktorá dokáže bez zvyškov 
priľnúť k najrôznejším materiálom a objektom. Pri uchopovaní sa štruktúra 
jemne pritlačí k obrobku, čím dôjde k zväčšeniu kontaktnej plochy a apli-
kácii pôsobenia Van der Waalsových síl. A naopak, mierny tlačno-otočný 
pohyb spôsobí uvoľnenie uchopovača bez otlačkov z manipulovaného ob-
jektu. Alternatívne možno na jemné odloženie použiť stierač.

Veľká rozmanitosť variantov 
vďaka individuálnej dimenzácii
Príslušný priľnavý a uvoľňovací výkon sa v prípade uchopovačov 
ADHESO na základe variácie materiálu, topografi e a miniatu-
rizácie individuálne prispôsobuje rôznym požiadavkám prísluš-
ného prostredia. Priľnavé štruktúry tak môžu byť špecifi cky pre 
príslušnú aplikáciu prispôsobené potrebnej veľkosti a prípadu za-
ťaženia (horizontálne/vertikálne) a môžu byť voliteľne vyhotove-
né ako priehľadné, priesvitné alebo nepriehľadné. A práve v tom 
spočíva veľká výhoda: Vysoká miera individualizácie zaručuje 
to, aby mohlo byť rovnako spoľahlivým spôsobom manipulované 
s konštrukčnými dielmi s rozmermi niekoľko stoviek mikrometrov, 
ako aj s konštrukčnými dielmi s dĺžkou niekoľko metrov. Pri dimen-
zácii priľnavých uchopovačov pomáhajú používateľom skúsení 
špecialisti na aplikácie z tímu spoločnosti SCHUNK. Na želanie 

si môžu používatelia navyše svoju aplikáciu nechať otestovať v realistických 
podmienkach.

Šetrná manipulácia 
aj v čistých priestoroch a vákuovom prostredí
Keďže nehlučná priľnavá technológia šetrná ku konštrukčným dielom si 
nevyžaduje stlačený vzduch, vákuum ani elektrický prúd, tak náročnosť in-
štalácie a uvedenia do prevádzky je minimálna. Externý prívod energie nie 
je potrebný na uchopenie ani na udržanie uchopovacej sily. V prípade vý-
padku prívodu energie v manipulačnom systéme zostane priľnavá sila ucho-
povača spoľahlivo zachovaná. Technológia SCHUNK ADHESO umožňuje 
uchopovacie doby < 100 ms a možno ju použiť tak v bežnom priemyselnom 
prostredí, ako aj v čistých priestoroch a vákuových prostrediach. V oblasti 
mikro manipulácie možno pomocou tejto technológie realizovať reprodu-
kovateľné presnosti polohovania < 0,01 mm. Možné sú aj použitia v ko-
laboratívnych aplikáciách. Prostredníctvom bajonetového uzáveru možno 
uchopovače ADHESO vymeniť pomocou iba niekoľkých krokov.

Priľnavé uchopovače SCHUNK s uchopovacou technológiou ADHESO sa individuál-
ne prispôsobujú príslušnej aplikácii. Vďaka tomu možno rovnakým spôsobom manipu-
lovať tak s wafermi a najmenšími elektronickými komponentmi, ako aj s fóliami alebo 
obrobkami z oblasti obrábania kovov a montáže v automobilovom priemysle.



Uchopovač SCHUNK EGI pre malé komponenty je ideálny                              
pre použitie v laboratórnom prostredí:

Citlivé uchopovanie laboratórneho vybavenia 
dlhý celkový zdvih 115 mm 

  pre použitie so širokou škálou obrobkov

Jednoduchá obsluha pomocou webového prehliadača

 Uchopovač SCHUNK EGI             
pre malé komponenty
 ideálny pre laboratórne aplikácie 

 

ElElElEleceee trroniics Industtrryy

Laboratory Applications

Mediccal and Pharrmacceuticaal 
Appllicattioionss

SmS art Factoryy

PrPrododucuctitionon AAututomomatioonn

schunk.com/egi
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Automatická a fl exibilní
výroba (FMS) plechových dílů

Martin VOLNÝ, PRIMA POWER

Eliminace nevýrobních časů a zbytečné 
manipulace s materiálem a polotovarem, to je 
jeden z hlavních úkolů efektivní výroby. Když 
k tomu ještě přidáme fakt, že na pracovním 
trhu nejsou volné kapacity a konkurence 
nutí k neustálému zvyšování produktivity při 
neúměrně rostoucích mzdových nákladech je 
automatizace výroby takřka jediným řešením, 
jak splnit náročné podmínky.

Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce 
Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém 
úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponen-
ty a je právě takovým řešením, kde je na začátku založen plech a na 
konci z linky vypadne hotový ohnutý díl. Takovou linku pak v reálném 
provozu obsluhuje jeden operátor, který zároveň odebírá hotové dílce 
na konci linky.

Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vyseká-
vacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost 
a produktivitu na novou úroveň. Jedinečná kombinace dvou technologií 
ve stroji Shear Genius zahrnuje technologii vysekávání a stříhání. Přenese-
ny byly nejnovější funkce z technologie vysekávání použité na stroji Punch 
Genius a navíc bylo přidáno mnoho nových nápadů a strategií v samotné 
technologii stříhání a také v automatizaci. Všechny tyto funkce dohroma-
dy poskytují uživateli vyšší produktivitu v kompaktním provedení. Vyšší 
produktivitu doplňuje pak také zcela nový průmyslový design a technolo-
gie společně s jednoduchou údržbou stroje.

od Prima Power

Flexibilní výrobní systém

Nové úložiště FL

PunchBend s Punch Genius 1530 
a novým úložištěm LD a ohýbacím centrem EBe
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Efektivní výroba
Menší výrobní dávky a rychlejší reakční doba jsou běžné požadavky na 
dnešní výrobní proces. Prima Power PSBB nabízí fl exibilní platformu pro 
splnění výrobních potřeb dneška i budoucnosti. Vysoká fl exibilita systému 
je založena na všestrannosti pracovních úkonů a dostupnosti různých 
konfi gurací systému podle požadavků výrobního procesu. Přidáním inte-
ligentního vyrovnávacího skladu a různých provozních režimů lze nalézt 
nejvhodnější řešení pro potřeby každého uživatele.

Nové úložiště FL
Nové úložiště FL je řešením na vstupní úrovni pro rychlé změny typů po-
lotovarů v závislosti na požadavcích výroby. Zásobník FL je založen na 
zařízení Prima Power FLD (rychlé zakládací zařízení) s regálovými jed-
notkami, kazetami ze skladového systému Night Train a bezpečnostním 
řešením. Skladová jednotka má tři nakládací pozice, kde svazky plechů 
jsou přenášeny na kazety pomocí vysokozdvižného vozíku. Materiál lze 
ukládat přímo na kazety nebo na dřevěné palety. Manipulátor FLD zdvi-
há materiál (plechy) z nakládací polohy kazety a předává materiál přímo 
do stroje nebo jej uloží na pevnou pozici v regálové jednotce. K dispozici 
jsou různé výšky řešení s kapacitou od pěti do dvanácti pozic. Vzhledem 
k tomu, že je úložiště FL založeno na systému FLD, lze systém později 
rozšiřovat a integrovat jej jako součást řešení skladu Night Train FMS.

Integrované děrování a stříhání 
Převážná většina všech vyrobených plechových dílů je obdélníková, je 
tedy velmi ekonomické provést nejprve děrování a následně střihání kom-
ponentů ve stejném automatickém procesu s integrovaným pravoúhlým 
střihem. Také díly se dvěma nebo třemi kolmými hranami jsou ideální pro 
výrobu s pravoúhlým střihem. Nový Shear Genius je základem úplně nové 
generace PSBB. PSBB je nyní kompaktnější, a ještě produktivnější výrobní 
linkou. Nový, plně servo-elektrický Shear Genius disponuje technologií li-
neárních pohonů pro rychlé polohování plechu a zvyšuje rychlost výroby 
a produktivitu. Po procesu stříhání jsou součásti směrovány buď na třídění 
do zadaných adres nebo přímo distribuovány na ohýbání.

Flexibilita s vychystávacím 
a centrovacím zařízením PCD
Součástí konfi gurace PSBB pro fl exibilní výrobu je PCD vychystávací 
a centrovací zařízení s otočným zařízením BTD. Takto integrované zaří-
zení usnadňuje přesun vyrobených dílů do procesu ohýbání a manipulaci 
s různorodými stohy dílců. Zařízení se vyznačuje kompaktními rozměry, 
takže zástavbový prostor je velmi malý. Pokud je však pro tuto část linky 
PSBB potřebná vyšší kapacita vyrovnávacího skladu, podávací a stoho-
vací robot PSR je vhodným řešením.

Automatické ohýbání
Automatické řešení Express Bender, které obsahuje servo-elektrické poho-
ny, nabízí výhody díky velmi rychlému provozu, fl exibilitě pro malé série, 

Flexibilní výrobní systém s Shear Briliance

nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu. Dokonce i velmi 
složité ohyby mohou být realizovány na tomto stroji. Kvalita ohýbání je 
vysoká a vhodná také např. pro designové produkty. Toho je dosaženo 
prostřednictvím přesného ovládání ohybových os, rychlého a hladkého 
ohýbání, otevřené programovatelnosti a skutečnosti, že konstrukce je 
odolná vůči kolísání vnějších tepelných podmínek.

Doprovodné opce
Všechny možnosti děrování, stříhání a ohýbání mohou být v lince PSBB 
obsaženy. Podobně je k dispozici několik řešení pro automatickou distri-
buci již ohnutých dílů a komponentů. Většina opcí může být také nainsta-
lována dodatečně.

Udržitelnost – modularita, 
která umožňuje růst systému
V souladu s fi lozofi í společnosti Prima Power Green Means je linka PSBB 
servo-elektrická. Výjimku tvoří pouze jedna pomocná funkce automatické 
ohýbací buňky. Tím je zabezpečená nízká spotřeba energie a náklady 
na údržbu jsou mnohem menší než u hydraulických systémů. Díky modu-
laritě systému jej lze pružně budovat po etapách. Pokud například tech-
nologie, která se v současnosti používá pro ohýbání, dává uspokojivý 
výkon, ale výroba plochých dílců musí být zvýšena, nic nebrání tomu, aby 
se uvedla do provozu vysekávací a stříhací buňka a později pak jí upgra-
dovat na úroveň FMS s ohybovou kapacitou. Nebo naopak, je-li kapacita 
výroby plochých dílců dostatečná, vysekávací a střihací buňka může být 
integrována s ohýbacím centrem Express Bender EBe až později. 

www.primapower.com

Night Train Genius serie 6.x 

Plně automatická výrobní linka Prima Power PSBB
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Všetko pod kontrolou
Nová modulárna generácia zváracích horákov TIG 
od spoločnosti Fronius 

Nové zváracie horáky od spoločnosti Fronius na ručné volfrá-
mové zváranie v inertnom plyne (TIG) sa dajú individuálne 
prispôsobiť – dajú sa nastaviť tak, aby vyhovovali osobným 
preferenciám zvárača, ako aj danej zváracej úlohe. Modulárna 
konštrukcia zváracieho horáka ponúka široký výber trvalo 
udržateľných a nákladovo efektívnych riešení.

Text a foto Fronius International GmbH

Rôzne požiadavky – jediný zvárací horák
Veľká či malá rukoväť? Jediný regulátor na nastavenie sily prúdu či doplnkový displej 
JobMaster, pomocou ktorého sa dajú vyvolať vopred naprogramované nastavenia? Rôz-
ne plynové dýzy, rôzne zakrivenia zváracieho horáka. Výber toho „pravého“ zváracieho 
horáka TIG závisí od konkrétneho použitia i preferencií konkrétneho zvárača. Modulár-
na konštrukcia nových zváracích horákov TIG od spoločnosti Fronius dokáže tieto požia-
davky splniť – a to bez toho, aby sa musel vymieňať celý zvárací horák.

Hadicové vedenie na ručné zariadenia TIG sa hodí ku každému telu zváracieho horáka, 
ktoré sa dá taktiež individuálne prispôsobiť – k dispozícii sú rozličné dĺžky tela i zakri-
venia zváracieho horáka na rôzne zváracie výkony. Výmena tela zváracieho horáka je 
jednoduchá a vďaka systému Multilock nevyžaduje použitie náradia: stlačením a otoče-
ním sa telo zváracieho horáka uvoľní z hadicového vedenia a nasadením a pootoče-
ním sa upevní. Pri systémoch chladených plynom, ako aj systémoch chladených vodou 
s funkciou vyprázdňovania zváracieho horáka je dokonca možné zvárací horák vymeniť 
aj vtedy, keď je hadicové vedenie pripojené.

Rôzne možnosti ovládania a pohodlná manipulácia
Rukoväte nových zváracích horákov TIG sú dostupné s troma rôznymi ovládacími prvka-
mi: kolískovým prepínačom Up-Down, zobrazením JobMaster či otočným potenciomet-
rom. Toto používateľské rozhranie môžete zmeniť. Pri vývoji nových zváracích horákov 
sa kládol dôraz i na pohodlnú manipuláciu: v záujme nenáročnej práce je rukoväť pro-
tišmyková a skladá sa z mäkkých komponentov. Guľový kĺb medzi hadicou a horákom 
zabezpečuje pružný spôsob manipulácie. Okrem toho sa dá telo zváracieho horáka 
otáčať donekonečna. Ďalším uľahčením pre zvárača je LED svetlo na zváracom horáku, 
ktoré osvetľuje miesto zvárania pred zváraním a po ňom. Navyše si môže používateľ 
podľa potreby vyberať medzi štandardnou rukoväťou a menšou rukoväťou uspôsobenou 
na konštrukciu zváracieho horáka. Aj toto kompaktné vyhotovenie je dostupné s rôznymi 
možnosťami ovládania.

Modulárna konštrukcia nových zváracích horákov TIG od spoločnosti Fronius pred-
stavuje trvalo udržateľné riešenie: zvárací horák sa nemusí vyhodiť v dôsledku zmeny 
požiadaviek alebo pokazených súčastí, namiesto toho sa dajú jednotlivé moduly bez 
problémov vymeniť. Komponenty sa dajú vymeniť priamo na mieste a bez pomoci ser-
visného technika. Ušetrí vám to prostriedky, čas aj náklady.

Nová generácia zváracích horákov TIG od spoloč-
nosti Fronius je ergonomická a uľahčuje prácu vďa-
ka mäkkým komponentom rukoväte.

Telo zváracieho horáka sa dá vymeniť jednoducho, 
rýchlo a bez použitia náradia – zariadenie je tak 
pripravené na rôzne použitia.

Rukoväť je dostupná v dvoch veľkostiach.

Používateľ si môže vyberať spomedzi troch ovláda-
cích prvkov: ovládanie Up-Down, ovládanie pomo-
cou displeja Jobmaster a pomocou potenciometra.

 V ponuke sú i zváracie horáky SmallHandle s malou 
rukoväťou a s rôznymi možnosťami ovládania (zľa-
va doprava): long trigger, potenciometer, UpDown 
a Standard.
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TRILOGIQ SLOVAKIA s.r.o.

Robotnícka 1, 036 01 Martin, Slovenská republika

Ing. Milan Dittinger, +421 918 510 062, milan.dittinger@trilogiq.sk  

Tomáš Hajduk, +421 905 192 959, tomas.hajduk@trilogiq.sk

ESD (z anglického electrostatic discharge) je vlastne skratka pre elektrosta-
tický výboj, ktorý je jednou z najčastejších príčin zlyhania elektronických 
prístrojov a systémov v priemyselných prevádzkach. 

ESD vzniká medzi dvoma elektricky nabitými objektmi (predmety, ľudia). 
Dochádza pri ňom k spontánnemu impulzu, pri ktorom sa generuje napä-
tie i prúd, a ak je v blízkosti výboja napríklad integrovaný obvod, riziko, 
že ho ESD poškodí, je vysoké. Často je to problém, ktorý síce nie je vidieť, 
ale je mimoriadne nežiaduci, najmä v priemyselných výrobných odvetviach 
s „čistou či citlivou“ prevádzkou – elektrotechnický priemysel, automobilový 
priemysel... 

ESD riešenia a materiál od Trilogiq
Práve preto spoločnosť Trilogiq Slovakia s.r.o. vyrába až 50 % všetkých 
svojich riešení vo vyhotovení ESD, ktoré napomáha zvedeniu elektrického 
výboja do podlahy. Sú určené do všetkých typov citlivých prostredí. Produk-
tové rady Leantek a Graphit od Trilogiq ponúkajú vodivé, disipatívne a izo-
lačné ESD výrobky pre elimináciu problémov s nahromadeným statickým 
nábojom a izolačnou vodivosťou. Najvhodnejšie sú pre výrobu automobi-

S ESD riešeniami od Trilogiq
proti riziku elektrostatického výboja

Spoločnosť Trilogiq, ktorá sa špecializuje na vý-
robu a dodávku modulárnych rúrkových riešení 
pre intralogistiku v takmer všetkých odvetviach 
priemyslu, pravidelne prináša na trh technologic-
ké, materiálové i systémové inovácie. Nesporne 
k nim patrí aj využitie ESD materiálu, ktorý účinne 
eliminuje riziko škôd spôsobených elektrostatic-
kým výbojom v priemyselnej prevádzke.

Všetky ESD materiály Trilogiq vyhovujú medzinárodným štandardom 

pre ESD materiály a prostredia podľa IEC 61340-5-1 a IEC 61340-5-2

lových dielov, balenie elektro-
niky, výrobu bezpečnostných 
aplikácií, ...

Výhody: 
• Pomalé uvolňovanie 

statického náboja
• Izolačná vodivosť, 

eliminuje emisie častíc
• Nekorozívne pre 

elektronické súčiastky
• Ideálne pre ochranu 

dielov a prostredia 
s nízkou vlhkosťou

ESD materiál môže byť použitý 
aj v iných priestoroch ako pre-
vencia proti poškodeniu elek-
trickým alebo elektrostatickým 
výbojom (kvapaliny, tekutiny, 
elektronické zariadenia,...). Rúrky a spojky systémov Trilogiq tiež minimali-
zujú riziká pri výrobe vlhkých potravín a nápojov, distribúcií rozpúšťadiel 
a pri práci s horľavými chemikáliami.
Spoločnosť Trilogiq sa neustále snaží o najlepšiu kvalitu a obnovovanie 
certifi kátov ISO. Trilogiq Slovakia, s.r.o. je držiteľom troch ISO certifi kátov 
a tento rok ich fi rma opäť úspešne obnovila. 

Text a foto Natália KOVÁČOVÁ, Ing. Milan DITTINGER
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Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA

Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo-
vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako 
výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních 
podniků, které byly certifi kovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále 
podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj-

Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého 
vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed-
noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte-
ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb 
lidského ramene.

Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké 

je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. 

Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem 

a desítky let se tomu snaží rozumět i naše fi rma. Jsme při-

praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu.
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NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 
standarní nekonečný otoč nástrojové hlavy

Inteligentní manipulace
s břemeny

Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA 

Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve-
dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel-
mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, 
strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na-
bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.
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Operátor m e zdvihnout b emeno s hm  nost  a  

320 kg jednoduch m d  ekem se servo-ovládac  

rukověti nebo z
át e sam  n  a p emístit ji lehk m 

tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v -

ilo jen n kolik gram . 

Mravenec je neúnavný 
a inteligentní pracovník, 

dokáže zdvihnout a lehko 
přenášet náklady, které 

jsou mnohem větší než on. 
Tato jednoduchá analogie 

představuje poslání společnosti 
Scaglia INDEVA: 

Navrhování a výroba 
průmyslových manipulátorů, které

jsou kompaktní a přece jiné,
 jednoduché a přece inteligentní

a pomáhají pracujícím lidem
vyhnout se škodlivé námaze. 

Video ukázky manipulace s břemeny 
pomocí blancérů INDEVA: 

http://www.indevagroup.com/videosolution.athx

Zastoupení pro Českou republiku:
Tomáš Kašpar – TOKA 

Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg
Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650

indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de

Jíří Štěpánek – TOKA 
Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice

Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871
indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de

Zastoupení pro Slovenskou republiku:
Ing. Pavol Galánek – TOKA 

Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice
Mobil: +421 904 408 861

indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

Marek Galánek – TOKA 
Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín

Mobil: +421 911 325 580
indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia 
INDEVA SpA. Dnes se fi rma považuje za vedoucí společnost na trhu 
a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo-
vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází 
v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. 

Inteligentní manipulace
Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi-
ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických 
manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při 
elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie 
nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují 
některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří-
zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují 
plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. 

I v nebezpečném prostředí
Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to 
spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož-
ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého 
těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 
94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý-
buchem s odstupňováním podle norem ATEX.

Sloupové, stropní, kolejnicové...
Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede-
ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích 
vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic-
kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti 
zákazníka.

Lineární balancér Liftronic
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Spaľovacie motory sa tak s drobnými úpravami dedia z jednej ge-
nerácie automobilov na druhú. Existuje však motor, ktorý sa takto 
dedil až 35 rokov. Patrí talianskemu Fiatu a dosiahol neuveriteľnú 
métu 23 233 856 vyrobených kusov. Z výrobnej linky v talianskom 
Termoli zišiel posledný motor radu FIRE, ktorý bude poháňať jed-
no z automobilov koncernu FCA. Legendárny motor Fiatu s názvom 
FIRE postupne končí a nahrádza ho nový rad motorov FireFly. Dôvo-
dom sú, ako inak – emisie CO2, ale aj úspora nákladov. 

Legenda
Dôvod, prečo je tento spaľovací motor legendou, možno ľahko vysvet-
liť. Ide o skutočne spoľahlivý štvorvalec vyvinutý začiatkom 80-tych 
rokov 20. storočia, ktorý z dlhodobého hľadiska prekvapil svojou 
robustnosťou, výdržou a odolnosťou. Vo výrobe vydržal až dodnes, 
pretože charakterom a všestrannosťou použitia je stále vhodným spo-
ločníkom najmä v menších a kompaktných autách. Pohľad do výkono-
vých kriviek hovorí, že atmosférické štvorvalce radu FIRE s osemventi-
lovou technikou (obr. 1) majú rovnomerný ťah v nízkych a stredných 
otáčkach, čím sú veľmi dobre použiteľné najmä pre jazdu v meste, 

kde sa plochá krivka krú-
tiaceho momentu dobre 
adaptuje každej akcelerá-
cii. Vo vyšších otáčkach už 
chuť osemventilovej verzie 
po akcelerácii klesá. Opač-
ným prípadom sú štvorval-
ce so šestnástimi ventilmi, 
ktoré s rastúcimi otáčkami 
ukazujú lineárnu gradá-
ciu výkonu. FIRE je podľa 
svojho charakteru ľahko 
rozpoznateľný zážihový 
motor, užívateľsky veľmi prí-
jemný. Možno práve preto, 
že nemá výraznú výkonovú 
špičku.

Vývoj
Talianom pri vývoji motora pomáhala konštrukčno-dizajnérska fi rma 
Rodolfa Bonetta. Pri návrhu nového motora išlo o jednoduchosť kon-
štrukcie a montáže, najmä z hľadiska zníženia nákladov na výrobu. 
Vývoj bol na danú dobu nadčasový a uskutočňoval sa s pomocou 
počítačov. Na pevnostnú analýzu bola použitá počítačová metóda 
konečných prvkov (MKP, FEM). Taliani navrhli hrúbku stien liatino-
vého bloku motora len 4 milimetre. Jeho váha bola vďaka tomu len 
18 kilogramov. Celková hmotnosť štvorvalcového motora s hliníkovou 
hlavou valcov dosiahla 69 kilogramov, čo bolo len o 6 kg viac ako 
trojvalcový motor od Suzuki. Inovatívnosť vývoja sa preukázala aj na 
počítačovo naplánovanej výrobnej linke, na ktorej montáž motora za-
bezpečovali roboty. Z inovatívneho vývoja vznikla skratka FIRE (Fully 
Integrated Robotized Engine), teda plne integrovaný robotizovaný 
motor. Na výrobu motora FIRE, ktorý nahradil rad „Fiat 100 Series“, 
vznikla nová továreň v talianskom meste Termoli. Výroba dokázala 
produkovať ihneď po spustení v roku 1985 až 1 100 motorov denne. 
97 robotov, 102 počítačov, automatická kontrola presnosti pomocou 
dotykovej sondy, automatický prenos všetkých informácií o výrobe do 

Legendárne motory FIRELegendárne motory FIRE
končia po 35-tich rokoch výroby

Text a foto František KUPEC, Michal FABIAN

Súčasný automobilový svet je nastavený na isté štandardizované časové úseky. Ak neberieme do 
úvahy aktuálny trend elektromobility, ktorá tlačí na neštandardné zmeny v konštrukcii a techno-
lógii, môžeme povedať, že výrobný cyklus jedného modelu trvá sedem až osem rokov. Po troch 
až štyroch rokoch prichádza modelová aktualizácia. V prípade pohonného ústrojenstva je to však 
úplne inak. Ak výrobcova nemusia prestavať zaužívané pohonné ústrojenstvo pod vplyvom tlaku 
na fl otilové emisie, nemajú vo zvyku robiť to sami od seba. Niet divu, výskum, vývoj, testovanie 
a zavedenie nového pohonu do výroby predstavujú obrovské časové a hlavne fi nančné náklady. 

Obr. 1 Pohľad na čiastočný rez moto-
ra z FIRE série [1]

Obr. 2 Lancia Y10 1.0 FIRE
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centrálneho riadiaceho pracoviska. Reč nie je o súčasnosti a Priemys-
le 4.0, ale o výrobe motorov FIRE v roku 1985. Jednoducho nadčaso-
vo špičkové riešenie tej doby. [1] [2]

Nová éra motorov
Za 35 rokov výroby vzniklo niekoľko verzií v objemových kategóriách 
od 0.8 až po 1.4 litra s dvoj- až štvorventilovým rozvodom na valec. 
Všetky motory s rôznym vŕtaním a zdvihom boli výlučne štvorvalcové. 
Prvý FIRE sa verejnosti predstavil v roku 1985 na Ženevskom autosa-
lóne, kde sa ukryl pod kapotou nového modelu Lancia Y10 (obr. 2). 
Vodou chladený štvorvalec s označením 1.0 FIRE (999 cm3) s kar-
burátorom a rozvodom OHC mal výkon 45 koní a krútiaci moment 
80 Nm. V porovnaní s konkurenčnými motormi bol veľmi tichý, kultivo-
vaný a úsporný. [3]

V roku 1986 sa 1.0 FIRE dostal do Fiatu Uno (obr. 3). V práve vtedy 
modernizovanej Pande debutoval vo verzii 0.8 (769 cm3) s výkonom 
34 koní. V roku 1989 nahradilo karburátor jednobodové elektronické 
vstrekovanie SPI. Panda s takýmto motorom dostala špecifi cké ozna-
čenie 750 CL. S príchodom slávneho kompaktu Fiat Tipo (obr. 4) v ro-
ku 1989 vznikla ďalšia verzia štvorvalca. 1.1-litrový FIRE (1 108 cm3) 
s krútiacim momentom 86 Nm a výkonom 56 koní v tej dobe na veľké 
Tipo stačil. Rovnaký motor Fiat od roku 1994 montoval aj do Cinque-
centa Sporting, kde vďaka nízkej hmotnosti auta poskytoval skvelú 
dynamiku a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 13,8 s. [1] [5]

Obr. 3 Fiat Uno 1986 FIRE

Obr.  4 Inovatívne Fiat Tipo 1.1 FIRE

Hra s výkonom
Aj keď nositeľom prvých motorov svojho druhu z radu FIRE bola Lan-
cia, za bestseller a typického predstaviteľa motorového radu FIRE 
možno nepochybne považovať Fiat Punto (obr. 5). Každú generáciu 
Punta s výnimkou vznetových motorov a dvojvalcov TwinAir poháňali 

Obr. 5 Silnejšie Punto 75 a 85 bolo štandardne vybavené lakovanými 
nárazníkmi, hodnotnejším interiérom, či klimatizáciou

výlučne zážihové motory FIRE. S jeho príchodom v roku 1993 boli 
predstavené nové verzie, ktoré zahŕňali objemový rad 1.2 (1 242 
cm3) s výkonom 60 koní a krútiacim momentom 98 Nm. Punto využí-
valo motory FIRE s jednobodovým vstrekovaním SPI, pridala sa však 
nová verzia s viacbodovým vstrekom MPI, ktorá bola nastavená na 
výkon 73 koní a 106 Nm krútiaceho momentu. 
V roku 1997 sa pod kapotu modernizovaného Fiatu Punto dostal 
prvýkrát motor FIRE so štvorventilovou technikou a rozvodom DOHC. 
Punto s obchodným označením 85 a motorom 1.2 FIRE 16V poskytlo 
výkon 86 koní a 113 Nm. Uhol medzi sacími a výfukovými ventilmi 
bol iba 20 stupňov, čo zvýšilo účinnosť spaľovacieho priestoru. Vďa-
ka tejto blízkosti bolo možné použiť jednoduchšie riešenie rozvodu. 
Vačkový hriadeľ poháňajúci výfukové ventily bol dvoma ozubenými 
kolesami prepojený na hriadeľ poháňajúci sacie ventily. [7]

Pre športové edície modelu Seicento určené na ladenie výkonu bol po-
užitý motora 1.1 FIRE so zvýšeným objemom z 1 108 cm3 na 1147 cm3 
vďaka vyššiemu zdvihu. Ladené Seicento Challenge tak dosahovalo 
výkon až 108 koní pri 7800 ot/min. Motor zahŕňal technické prvky 
ako viacbodové vstrekovanie, sacie potrubie s dvoma škrtiacimi klap-
kami a oceľové výfukové potrubie. S použitím štyroch škrtiacich klapiek 
konštruktéri dosiahli až 128 koní z atmosférického motora 1.1 FIRE. [5]

Cesta do Južnej Ameriky
Od roku 1990 si v brazílskej verzii Fiatu Uno (obr. 6) našli miesto 
0.8 a 1.0 FIRE, oba s dvojventilovou technikou na jeden valec. V ro-
ku 1998 sa však na juhoamerickom trhu začal vyrábať litrový FIRE 
so štvorventilovou technikou. Nový motor 1.0 FIRE 16V sa montoval 
najmä do brazílskeho Una. Dopĺňal ho 1.2 FIRE 16V totožný s európ-
skym motorom, pokiaľ ide o spaľovanie benzínu. 

Obr. 6 Brazílske Uno Mille Fire vydržalo v produkcii až do roku 2014
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V prípade alternatívnych palív brazílsky vývoj Fiatu zabezpečil úpra-
vu motorov FIRE tak, aby dokázali bezproblémovo spaľovať etanol, 
ktorý je na tamojšom trhu v obľube už od 80. rokov 20. storočia. Vý-
sledkom vývoja bol motor SuperFIRE z roku 2000 v rôznych verziách. 
V brazílskych modeloch Uno, Palio, či Strada sa objavovali 1.0 FIRE 
8V s výkonom 54 koní a jeho deriváty 1.0 FIRE 16V s výkonom 69 
koní. Objemovo zväčšené 1.2 FIRE 8V (66 koní), 1.2 FIRE 16V (80 
koní) a prvýkrát sa objavila aj objemová verzia 1.4 FIRE 8V s výko-
nom 80 koní. 
Posledný brazílsky vývoj na motoroch FIRE pochádza z roku 2006. 
Inžinieri prepracovali piesty a kľukový hriadeľ, vďaka čomu sa zvýšila 
efektivita motora a vzrástol aj výkon. Z tohto vývoja zišli motory 1.0 FI-
RE 8V (77 koní) a vďaka variabilnému časovaniu ventilov si motor 1.4 
FIRE 8V VVT polepšil výkon z 80 na 90 koní. Všetky motory si juhoa-
merická divízia Fiatu vyrábala sama v továrni Betim v Brazílii. [1][6]

Raketový vzostup 1.4 FIRE
Začiatkom nového milénia sa začali práce na modernizácii Fiatu Pun-
to druhej generácie. S jej príchodom v roku 2003 sa pod kapotou 
ukryla nová objemová verzia 1 368 cm3 so štvorventilovou technikou 
a rozvodom DOHC. Pohon druhého vačkového hriadeľa vo Fiate vy-
riešili tak ako v prípade 1.2 FIRE 16V – pomocou fi xného ozubeného 
prevodu. Motor 1.4 FIRE 16V poskytoval výkon 95 koní a 128 Nm.
Už v roku 2005 premiérou prešla tretia generácia Punta nazvaná 
Grande Punto (obr. 7), ktoré do ponuky motorov dostalo nový 1.4 
FIRE 8V s výkonom 77 koní a krútiacim momentom 115 Nm. Zaují-
mavosťou pohonného ústrojenstva s 1.4 FIRE 8V je katalyzátor, ktorý 
bol integrovaný priamo pri motore. Vďaka tomuto riešeniu sa veľmi 
rýchlo dostáva na pracovnú teplotu, čím sa znížila spotreba a emisie 
už krátko po studenom štarte. [4]
V roku 2006 bol predstavený motor 1.4 FIRE 16V s novým obchod-
ným označením StarJet. Oproti pôvodnej 1.4 16V verzii mal niekoľko 
noviniek. Motor bol vybavený variabilným časovaním ventilov a pre 
zníženie spotreby paliva a zároveň zlepšenie emisií bol pridaný sys-
tém recirkulácie výfukových plynov, ktorý pri čiastočnom zaťažení 
vracia 25 % spalín na opätovné spálenie. Systém PDA navyše zabez-
pečil premenlivú dĺžku sacieho potrubia. [1]
Atmosférický StarJet neukázal svoj strop v Grande Punto. Sériovo 
najsilnejší 1.4 FIRE 16V debutoval v Pande 100HP. Ako už samotný 
názov edície vysvetľuje, motor 1.4 l Taliani naladili na sto koní čistého 
výkonu. Malá 900 kilogramová Panda navyše so šesťstupňovou pre-
vodovkou mala naozaj nárok na to, aby niesla svoj športový bodykit 
so špeciálne upraveným podvozkom, karosériou a interiérom. 

Obr. 7 StarJet-ové Grande Punto sa dalo kúpiť výhodne so športovým 
paketom

Downsizing
Fiat vo svojich modeloch používal okrem radu FIRE tiež zážihové po-
honné jednotky s väčším objemom 1.6 a 1.8 litra, ale aj päťvalec 2.4 
v modeli Fiat Stilo. S nástupom downsizingu však tieto motory z port-
fólia motorizácií vypadli. Fiat využil svoj sklad a motor 1.4 FIRE 16V 
zastihol kariérny vzostup.

Obr. 8 Nový „oturbený“ 1.4 
FIRE 16V. Zrodil sa T-Jet

Modifi káciou 1.4 StarJet vznikol moderný preplňovaný 1.4 T-Jet 16V 
(obr. 8), ktorý poháňa množstvo automobilov z koncernu FCA. Fiat 
ho predstavil v roku 2007 a nový turbobenzín naladil na 120 koní 
a 206 Nm. Pridal aj silnejšiu verziu s výkonom 150 koní a 230 Nm. 
Obrovskou výhodou je, že ponechal nepriame vstrekovanie paliva, 
čím sa vyhol väčšine problémov, ktoré trápili začínajúce downsizingo-
vé motory konkurencie. [4]

MultiAir
V roku 2009 Taliani avizovali revolúciu v zážihových motoroch. Tech-
nologickú novinku MultiAir (obr. 9) prirovnávali k vysokotlakovému 
vstrekovaniu Common Rail pri vznetových motoroch. Aj to debutovalo 
práve pod krídlami Fiatu. Dôvodom pre uvedenie MultiAir systému bo-
lo zvýšenie výkonu, zníženie spotreby a emisií, a zároveň zachovanie 
konštrukčnej jednoduchosti motora FIRE. 
Zatiaľ čo pri DOHC motoroch FIRE sa podarilo zaviesť variabilné ča-
sovanie ventilov, kvôli jednoduchosti konštrukcie motora boli vždy sa-
cie ventily fi xne viazané na pohyb vačkového hriadeľa. Hlava motora 
MultiAir túto väzbu ruší. Obsahuje totiž elektrohydraulický systém, 
ktorý nezávisle ovláda sacie ventily podľa aktuálnych pracovných 
podmienok motora. Medzi vačkovým hriadeľom a sacími ventilmi sa 
teda nenachádza fi xná väzba, ale elektrohydraulický člen, ktorý po-
mocou solenoidového ventilu ovládaného z riadiacej jednotky motora 
a malej tlakovej komory s olejom upravuje zdvih ventilov. Reguláciou 
tlaku sa tak môžu meniť cykly časovania a zdvihu ventilov pre opti-
malizáciu spaľovania. Vďaka použitiu tohto systému odpadá použitie 
druhého vačkového hriadeľa, škrtiacej klapky a systému recirkulácie 
výfukových plynov. [3]
Výsledkom aplikácie systému MultiAir vznikli ďalšie varianty motorov 
FIRE. Atmosférický motor 1.4 MultiAir 16V naladený na 105 koní 
a 130 Nm bol použitý vo Fiate Punto Evo a Alfa Romeo MiTo. Väčší 
rozvoj zaznamenali preplňované verzie 1.4 Multiair Turbo 16V s vý-
konovými variantmi 135, 140 a 170 koní a krútiacimi momentmi od 
230 do 250 Nm. Vysokovýkonné verzie boli použité najmä vo Fiate 
500 Abarth. Verzia Asseto Corse má výkon až 200 koní a 300 Nm. 
Motory Multiair Turbo boli v jednotlivých modeloch doplnené o sé-
riovo ladený výfuk. Ak počujete veľmi zaujímavo znejúci Fiat, či Alfu, 
istotne bude mať motor MultiAir Turbo.[1]

1.2 FIRE EVO
1.2 FIRE EVO je jeden z najviac rozšírených motorov FIRE a poháňa 
takmer všetky malé Fiaty. Prvým krokom k nemu bolo zvýšenie výkonu 
základného 1.2 FIRE 8V zo 60 na 65 koní pre Fiat Grande Punto. 
Neskôr sa však vplyvom emisných noriem muselo použiť variabilné 
časovanie ventilov a pod kapotami sa objavil 1.2 FIRE EVO. Jeho 
projekt bol pripravený už oveľa skôr, no ostal založený „v šufl íku“. 
Do výroby sa dostal až v roku 2007, kedy si našiel miesto vo všet-
kých malých Fiatoch 500, Panda, v Lancii Ypsilon a dokonca aj vo 
Forde Ka. Na rozdiel od 1.2 FIRE bez variabilného časovania má 

Obr. 9 1.4 FIRE 16V s MultiAir 
modulom
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motor zvýšený kompresný pomer, preto už neplatí, tak ako pri staršom 
1.2 FIRE 8V, že v prípade roztrhnutia rozvodového remeňa sa motor 
„nestretne“. Posledné kusy z tejto verzie motora sú v predaji už iba 
s robotizovanou prevodovkou. [3]

Alternatívne palivá
Vďaka brazílskemu vývoju sa motor FIRE perfektne adaptoval na spaľo-
vanie etanolu. V Európe však boli tiež bežne k dispozícii verzie motorov 
FIRE so spaľovaním benzínu a CNG, či LPG. Obchodné označenie pre 
takéto modely je Natural Power, v prípade pohonu na LPG sa pri niekto-
rých modeloch objavuje len označenie GPL. CNG pohon bol k dispozí-
cii napríklad vo Fiate Grande Punto pre 1.4 FIRE 8V s vý-
konom 70 koní. Spaľovanie LPG sa ponúkalo pre rôzne 
typy motorov od 1.2 FIRE EVO až po 1.4 T-Jet 16V. 

Na ústupe
V súčasnosti pomaly, ale isto nahrádza rad motorov 
FIRE úplne nová generácia pohonných jednotiek Fire-
Fly. Jej debut sa uskutočnil v roku 2016 na juhoame-
rickom trhu, pričom k dispozícii má tiež dvoj, či štvor-
ventilovú techniku na jeden valec. Na trhu sa ponúka 
so stavebnicovým princípom ako 1.0 litrový trojvalec 
a 1.33 litrový štvorvalec. Štvorvalec FIRE sa ešte stále 
vyrába v motorovej továrni Dundee v Michigane avšak 
len ako 1.4 litrový MultiAir Turbo, výroba motorov FIRE 
tam začala v roku 2010. [1] Motory z radu FIRE pohá-
ňajú stále množstvo automobilov značiek Fiat, Alfa Ro-
meo, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge a dokonca aj Ford 
a Tata. Širšia kooperácia koncernov FCA a Tata Group 
v minulosti priniesla indickú rodinu motorov Safi re. Ide 
o preznačkované motory 1.2 a 1.4 FIRE. Motor 1.2 FI-
RE má kvôli miestnym požiadavkám znížený objem na 
1172 cm3 a dodnes sa vyrába pre indickú verziu Fiatu 
Punto a modely Tata. [3] V prehľadnej tabuľke (tab. 1) 
možno vidieť kompletný súhrn vyvinutých motorov z ro-
diny FIRE.

Záver
Bohatá história modelového radu FIRE je príkladom 
šetrného prístupu k vývoju motorov, pri ktorom neušet-
ril len vývoj a výroba, ale aj zákazník. Kultivovanosť, 
robustnosť a celkovú spoľahlivosť motorov FIRE určite 
potvrdí väčšina ich majiteľov. Napokon to potvrdzu-
je fakt, že motory vydržali vo výrobe bez vážnejších 
konštrukčných zásahov do pôvodného konceptu až 35 

Označenie Obchodné
označenie

Počet 
ventilov

Objem 
[cm3]

Vŕtanie
x zdvih [mm]

Výkon [kW / k]

0.8 FIRE 8V 769 65 x 58 29 kW / 35 koní

1.0 FIRE 8V 999

70 x 64,9

33 kW / 45 koní

1.0 SPI FIRE 8V 33 kW / 45 koní

1.0 SMPI FIRE 16V 44 kW / 60 koní

1.0 SMPI FlexFuel 16V 57 kW / 78 koní

1.1 FIRE 8V 1108 70 x 72 40 kW / 55 koní

1.1 SPI FIRE 8V 37-40 kW / 50-55 koní

1.1 SMPI FIRE 8V 40 kW / 55 koní

1.2 SPI FIRE 8V 1242 70,8 x 78,9 44 kW / 60 koní

1.2 MPI FIRE 8V 55 kW / 75 koní

1.2 SMPI FIRE 8V 44-48 kW / 60-65 koní

1.2 SMPI VVT FIRE EVO 8V 51 kW / 69 koní

1.2 SMPI FIRE 16V 59-63 kW / 80-85 koní

1.4 SMPI FIRE 8V 1368 72 x 84 57 kW / 77 koní

1.4 SMPI VVT FIRE 8V 57 kW / 77 koní

1.4 SMPI FlexFuel 8V 66 kW / 90 koní

1.4 SMPI FIRE 16V 70 kW / 95 koní

1.4 SMPI VVT StarJet 16V 66-70 kW / 90-95 koní

1.4 T-Jet 16V 77-140 kW /105-190 koní

1.4 MultiAir 16V 77 kW / 105 koní

1.4 MultiAir Turbo 16V 99-125 kW /135-170 koní

Literatúra: Wikipédia, Fully Integrated Robotized Engine, [cit 17.6.2020], Dostupné na: <www.wikipedia.org/wiki/Fully_Integrated_Robotised_Engine>; Luděk Vokáč: I Evropa má legendární mo-
tory. Fiat FIRE slaví 30 let, [cit 17.6.2020], Dostupné na: <www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/motor-fi at-fi re-30-let.A150226_204835_automoto_vok>; Alessandro Mirra: La storia del motore Fire, 
[cit 17.6.2020], Dostupné na: <www.quattroruote.it/news/curiosita/2020/04/25/dal_1985_a_oggi_la_storia_del_motore_fi re_foto_gallery.html>; Marcel Janco: Fiat Grande Punto – Recenzia 
a skúsenosti, [cit 17.6.2020], Dostupné na: <www.autorubik.sk/clanky/fi at-grande-punto-od-2005-recenzia-a-skusenosti>; Phil Ward: Great Small Fiats, Vydané od: Veloce Publishing Ltd, ISBN: 
9781845846961; TASR: Autá na alkohol opäť v Brazílii dominujú, [cit 17.6.2020], Dostupné na: <www.ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/181027-auta-na-alkohol-opaet-v-brazilii-dominuju/>; 
Mister Garage: STORIA DEI MOTORI - Fiat FIRE, Videozáznam dostupný na: <https://www.youtube.com/watch?v=-x5tkwJyiCQ>

Obr. 10 Päťstovku vo väčšine prípadov poháňa 1.2 FIRE EVO 8V

rokov. Ladili sa najmä pre použitie, ale aj pre emisné normy. Posled-
né modely Fiatu využívajúce motory FIRE sa pomaly dopredávajú. 
Motor 1.2 FIRE EVO ešte možno kúpiť v Pande, či FIATe 500 s nie 
príliš prívetivou robotizovanou prevodovkou Dualogic. 1.4 FIRE 16V 
možno kúpiť v modeloch Tipo a 500L. Preplňovaný 1.4 T-Jet možno 
zohnať v Alfe Romeo Giulietta a Fiate Tipo, 1.4 MultiAir Turbo v čase 
vzniku článku už len v Jeepe Compass, kde ho každú chvíľu nahradí 
hybridný pohon 4xe s motormi radu FireFly. 

Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0110/18.

Obr. 11 Fiat Panda 1.2 FIRE s dvomi tlakovými nádržami na CNG 
a jednou klasickou na benzín

Tab. 1 Súhrn parametrov motorov FIRE
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Vozidla z Mladé  Boleslavi mě la ú spě ch i mimo klasické  vozovky 
a silnice. Např í klad motocykly Laurin & Klement poslouž ily v př í padě  
potř eby k pohonu menš í ch země dě lský ch strojů . Stač ilo vymě nit kož e-
ný  ř emen pohá ně jí cí  zadní  kolo za delš í , dosahují cí  až  k př í sluš né mu 
stacioná rní mu stroji. V Mladé  Boleslavi byly vyrá bě ny také  elektro-
centrá ly s naftový mi motory L&K systé mu Brons nebo upravený mi 
pohonný mi jednotkami automobilů . V roce 1912 zamí ř ily na pole 
mohutné  motorové  pluhy Excelsior P4 se č tyř vá lcem L&K, bě hem prv-
ní  svě tové  vá lky nabí dku rozš í ř il menš í  model, který  využ í vala také  

V rámci jubilea 125 let existence společnosti 
ŠKODA AUTO si značka připomíná řadu méně 
známých modelů se zajímavým příběhem. 
K nim patří prototyp Š KODA typ 998 „Agromo-
bil“ pro země dě lce, lesní ky a armá du. Vznikl 
v roce 1962 ve tř ech prototypech a desetiku-
sové  zkuš ební  sé rii.

„Agromobil“
v terénu obstál, sériové výroby

se však nedočkal

Vů z Š KODA typ 998 „Agromobil“ s pohonem 4x4, redukcí , uzá vě rkami obou ná pravový ch diferenciá lů  a ná jezdový mi ú hly 45 ° proká zal vy-
sokou prů chodnost teré nem. Sklopení  rá mu č elní ho skla redukovalo celkovou vý š ku na 1 410 mm. 

Kompaktní , v teré nu velmi obratná  Š KODA typ 998 „Agromobil“ mě -
la valní kovou ná stavbu s krycí  plachtou a ná kladový m prostorem 3,9 
m3 (1980 x 1590 x 1240 mm). Př es pozitivní  vý sledky testů  nedoš lo 
k sé riové  vý robě . 

Zdroj: ŠKODA AUTO
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typu Š KODA typ 998 „Agromobil“ v teré nu byly vyhodnoceny jako 
dobré , př edč ily sově tský  GAZ 69, tehdy standardní  vybavení  armá d 
Varš avské  smlouvy. Př esto se speciá l Š KODA typ 998 „Agromobil“ 
v systé mu centrá lně  ř í zené  ekonomiky nedoč kal sé riové  vý roby, zř ej-
mě  i vinou chybě jí cí ho rozhodnutí  na straně  č eskoslovenské  armá dy. 

Š irš í  veř ejnosti se kompaktní  bezkapotový  valní k př edstavil až  v pá -
tek 29. ledna 1965. Prá vě  tehdy mě l premié ru č eskoslovenský  
fi lmový  muziká l „Kdyby tisí c klarinetů “ s protivá leč nou té matikou. 
Vojenské  komando ve dvou „Agromobilech“ na plá tně  stí há  pacifi s-
tické ho zbě ha, ztvá rně né ho 26letý m Jiř í m Menzelem. Ten si – coby 
talentovaný  rež isé r – o dvě  lé ta pozdě ji př evzal Oscara za sní mek 
„Ostř e sledované  vlaky.“ Uniká tní  prototyp Š KODA typ 998 „Ag-
romobil“ se v souč asné  době  nachá zí  ve sbí rce mladoboleslavské -
ho Š KODA Muzea, podobně  jako dalš í  motorový  hrdina muziká lu 
„Kdyby tisí c klarinetů “ – o deset let starš í  lehký  teré nní  automobil 
Š KODA typ 973 „Babeta“. 

Projekt Š  typ 998 „Agromobil“ odstartoval v lednu 1961, vý kresová  
dokumentace je datová na 30.10.1961 a v bř eznu 1962 vznikla tro-
jice prototypů . Jeden z nich se nachá zí  v depozitá ř i Š KODA Muzea 
v Mladé  Boleslavi. 

V prostoru mezi sedadlem ř idič e a spolujezdce se nachá zel podé l-
ně  ulož ený  kapalinou chlazený  č tyř vá lec 1221 cm3 o vý konu 45 k 
(33 kW) z už itkové ho vozidla Š KODA 1202. Dví ř ka kabiny bylo mož -
né  odstranit a nahradit popruhy. 

armá da – kromě  teré nní ch ú prav bojiš ť  tahal dě la. Mateř ský  koncern 
Š koda v Plzni produkoval také  traktory a dalš í  země dě lskou techniku 
s okř í dlený m š í pem v logu. 

„Agromobil“ pro armádu?
Na př elomu 50. a 60. let 20. století  se stá le v Č eskoslovensku ne-
dostá valo kompaktní ch, lehký ch a obratný ch ví ceú č elový ch motoro-
vý ch vozidel se zvý š enou prů chodností  teré nem. Mladoboleslavská  
automobilka zareagovala na konkré tní  poptá vku č eskoslovenské ho 
ministerstva země dě lství , ale zohlednila také  ná roky pracovní ků  v les-
ní m hospodá ř ství , mož nost nasazení  v povrchový ch dolech a v nepo-
slední  ř adě  u vojenský ch ú tvarů . V době  panují cí  studené  vá lky stá ly 
armá dní  pož adavky za mnoha podobný mi projekty, byť  je navenek 
maskovaly „krycí “ civilní  ná zvy. 

Projekt Š KODA typ 998 „Agromobil“ byl schvá len k realizaci v led-
nu 1961. Vý voj probí hal společ ně  v mladoboleslavské  automobilce 
Š KODA, tehdy ofi ciá lně  nazý vané  Automobilové  zá vody ná rodní  
podnik (AZNP) a v Č eské  zbrojovce Strakonice, zná mé  spí š e vý ro-
bou palný ch zbraní , jí zdní ch kol a motocyklů  znač ky Č Z. Vzhledem 
k vytí ž enosti kapacit AZNP tam mě la probí hat i samotná  produkce . 
Tř i prototypy dokonč ené  v bř eznu 1962 ovš em pochá zely z Mladé  
Boleslavi a ú č elně  využ í valy ř adu komponentů  sé riový ch automobilů  
Š KODA. 

Kompaktní vozidlo až pro 10 osob
Š KODA typ 998 „Agromobil“ bylo jen 3 470 mm dlouhé  a 1 700 mm
š iroké  kompaktní  vozidlo se samonosnou karoserií  s valní kovou 
ná stavbou, kterou – stejně  jako dvoumí stnou kabinu pro ř idič e a spo-
lujezdce – kryla plachta. Lož ná  plocha valní ku lež í cí  700 mm nad 
vozovkou mě ř ila na dé lku 1 980 mm a na š í ř ku 1 590 mm, vnitř ní  
vý š ka ná kladové ho prostoru o objemu 3,9 m3 až  k plachtové  stř eš e 
č inila 1 240 mm. Dvě  podé lné  lavice pro celkem osm sedí cí ch zvý š ily 
celkovou kapacitu „Agromobilu“ na 10 osob. 

Č elní  sklo vyklá pě né  v celistvé m rá mu smě rem vpř ed umož nilo sní ž it 
vý š ku vozidla z 1 940 mm na 1 410 mm. „Agromobil“ se tak mohl 
sná ze pohybovat např í klad v lese – anebo jej takto transportovat le-
tecky, to v př í padě  vojenské ho nasazení . Velmi dobrou prů chodnost 
teré nem zajistil rozvor pouhý ch 1 900 mm v kombinaci s krá tký mi př e-
visy karoserie, znač ný mi ná jezdový mi ú hly (vpř edu i vzadu shodný ch 
té mě ř  45°) a svě tlou vý š kou 290 mm, př i plné m zatí ž ení  230 mm. 
Vš echna kola byla nezá visle zavě š ena, př ední  lichobě ž ní ková  i zadní  
vleč ená  ramena doplň ovaly zkrutné  tyč e odpruž ení . 

Ř adový  kapalinou chlazený  č tyř vá lec OHV z už itkové ho vozu Š KO-
DA 1202, populá rní  „Stejš ny“ (1961 – 1973), byl ulož en podé lně  
za př ední  ná pravou, v prostoru mezi sedadly ř idič e a spolujezdce. 
Zdvihové mu objemu 1221 cm3 odpoví dal vý kon 45 k (33 kW), na 
č tyř stupň ovou manuá lní  př evodovku navazovala „redukce“ s př evo-
dový m pomě rem pro silnič ní  provoz 1,30 a v teré nu 2,28. Rozvodov-
ka zadní  ná pravy byla opatř ena zá vě rem diferenciá lu, stejně  tomu 
bylo u př ipojitelné  př ední  ná pravy. Kromě  pohonu 4x4 disponoval 
„Agromobil“ také  vzad vyvedený m hř í delem pohonu př í davné ho 
zař í zení  pro prá ci na poli č i v lese. Z pohotovostní  hmotnosti 936 kg 
př ipadalo na zadní  ná pravu 46 %, př i povolené m celkové m zatí ž e-
ní  1 736 kg š lo o 56 %. Kola dostala pneumatiky rozmě ru 6,00-16. 

Uplatnění v muzikálu
Dva prototypy byly zkouš eny u uvaž ované ho vý robce Č Z Strakonice, 
tř etí  vů z Š KODA typ 998 „Agromobil“ zů stal k dispozici mladobo-
leslavské  automobilce. Absolvoval 79 dní  ná roč ný ch dynamický ch 
zkouš ek. Celkem ujel 29 953 km, nejvě tš í  rychlost č inila pro daný  typ 
vozidla vyhovují cí ch 89 km/h. Mnohem dů lež itě jš í  byl vý sledek srov-
ná vací ho testu uskuteč ně né ho vojenskou zkuš ebnou. Vlastnosti proto-
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Väčšina fi riem sa zachovala zodpovedne a svoje účasti na veľtrhoch a vý-
stavách zrušili už v predstihu. Ide im predsa o ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov, ako aj zákazníkov a takáto akcia je ako stvorená pre šírenie 
vírusu. Preto aj tie výstavy, z ktorých sa časť účastníkov neodhlásila organi-
zátori zrušili, či presunuli na rok 2021. 

Namiesto reálnych stretnutí na výstaviskách sa veľa organizátorov rozhodlo 
urobiť výstavy vo virtuálnom svete. Firmy si prichystali zariadenia, technoló-
gie, či výrobky, ktoré mali pôvodne zámer ukázať verejnosti vo výstavných 
halách, natočili videá, urobili fotky a vystavujú v online priestore. Poviete si: 
„Je to skvelé! Konečne moderné spôsoby a 21. storočie dorazili aj na výsta-
vy. Veď stoja zbytočne veľa peňazí a takto si každý pozrie, čo potrebuje, 
čo ho zaujíma, a to z pohodlia kancelárie, či z ‚home offi ce-u‘. Človek ušetrí 
čas, náklady na dopravu, ubytovanie, netrápia ho masy ľudí na výstavisku, 
parkovanie pre služobné auto, nemusí so sebou ‚vláčiť‘ tašky plné kataló-
gov, vzoriek tovarov a prezentačných predmetov.“ 

Áno, toho všetkého je človek ušetrený. Ale. 
Chýba nám kontakt. Kontakt s tými, ktorí s nami robia obchody. S tými, ktorí 
nás navštevujú, aby nám ponúkli svoje výrobky, či služby. Chýba nám mož-
nosť vidieť ponúkané zariadenie, či výrobok na vlastné oči, alebo si naň 
siahnuť, odskúšať funkčnosť, porovnať ho s inými produktmi z vedľajšieho 
stánku, či haly, vymeniť si názory a skúsenosti s technikmi a predajcami. Chý-
ba nám fyzický kontakt. Platí dávne porekadlo, že je lepšie jedenkrát vidieť, 
ako desaťkrát počuť, v tomto prípade sa to dá parafrázovať na – lepšie je-
denkrát vidieť v skutočnosti, ako desaťkrát na internete.

Veľa ľudí chodí na veľtrhy pre inšpiráciu. Nie žeby si nedokázali všetko 
nájsť na už spomenutom internete, to ani náhodou, ale chodia tam skôr pre 
nápady. Človeku ani nepríde na um, aké veci od výmyslu sveta dokáže na 
výstave nájsť, čo by mu v online priestore ani nenapadlo hľadať. Zbadajú 
výrobok, technológiu, zariadenie, a v hlave im skrsne nápad na niečo nové. 

Majú ešte výstavy 
po COVID-19 zmysel?

Juraj MAJERSKÝ, konateľ  Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o.

Zo všetkých strán sa na nás už od marca valia sprá-
vy o COVIDE-19. Tento neviditeľný nepriateľ nás 
zasiahol na všetkých frontoch. Neobmedzil nás 
len v súkromí, ale aj v práci. Pokles objednávok, 
zákaziek, dopytu, alebo problémy s pracovníkmi, 
ktorí museli zostať doma s deťmi, či v karanténe 
kvôli podozreniu, alebo dokonca COVID-u samot-
nému. Jedna z oblastí nášho pracovného života, 
veľtrhy a výstavy, dostala takpovediac plný zásah. 
Keďže sú to hromadné akcie, ktoré sa najviac 
konajú na jar a jeseň, odniesli si to naplno. 

Keby neboli na výstave, asi by im ani na um nezišlo niečo podobné vyhľa-
dávať, nápad by nevznikol. A tak výstavy pomáhajú novým ideám, spolu-
práci a vytvárajú nové partnerstvá.

Často hovorím zákazníkom, že výstavy nie sú iba „zabijak času“. Výstavy sú 
o vzdelávaní. Vystavovatelia na nich ponúkajú to najmodernejšie a najlep-
šie, čo majú. Ukazujú nové technológie, postupy, produkty, ktoré ešte nie sú 
na trhu, sú niečím iné, revolučné, nové, posúvajú hranice vedomostí, či tech-
niky ďalej. Pozorný návštevník preto neodchádza z výstavy iba s igelitkou 
prepchanou hlúposťami, ale predovšetkým s hlavou plnou informácií a ino-
vácií. Áno, výstavy sú súčasť vzdelávania, čo si často zamestnávatelia neu-
vedomujú. Dať možnosť svojim pracovníkom navštíviť výstavu je teda niečo 
viac, ako ich len poslať na „zbytočnú“ služobnú cestu. Ak majú pracovníci 
cieľ, či už vyriešenie nejakého problému, alebo majú po návrate dodať len 
obyčajný report o inováciách a možnostiach zlepšenia pre vlastnú fi rmu, vý-
stava má zmysel. A má väčší zmysel, ako debata s niekým cez webové roz-
hranie, či cez telefón, pretože pri priamom kontakte a debate medzi štyrmi, 
či viacerými očami sa človek dozvie viac.

Veľtrhy a výstavy však nie sú len o tovare, strojoch, výrobkoch, či službách. 
Sú o stretávaní sa. Ak za vami príde dodávateľ do fi rmy, máte na neho zvy-
čajne len chvíľku, rokovanie sa nesie v čisto vecnej, pracovnej rovine a často 
sa  končí predčasne, keďže vás šéf, alebo kolega odvolá kvôli závažnej 
záležitosti. Keď však prídete na výstavu, za svojím obchodným partnerom, 
máte čas sa zastaviť a porozprávať sa s ním aj trochu neformálne, keď už ste 
vybavili všetky pracovné úlohy. Nie ste vo fi rme, preto vás z výstavy nemôže 
odvolať šéf, ste desiatky, možno stovky až tisíce kilometrov ďaleko. Aj takéto 
stretnutia s chvíľkou pokoja a oddychu prinášajú možnosť urobiť z obyčaj-
ného dodávateľa partnera. Niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť a viete, 
že vám pri probléme pomôže radou alebo produktom. 
Niekedy sa na výstavách zdá, že čas plynie akosi pomalšie. Nie, nie je to 
kvôli tomu, že sa tam niekto prišiel takpovediac „fl ákať“, skôr preto, že na 
nich nie je cítiť ten zhon a uponáhľanosť všedných dní. Aj preto si myslím, 
že po zvládnutí epidémie COVIDU-19 sa na výstavách opäť stretneme, aby 
sme si podali ruky, predviedli novinky, ale aj prehodili zopár slov o tom, ako 
sme tie zvláštne časy „korony“ zvládli.
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V bratislavskom zá vode Volkswagen Slovakia začali koncom októbra 
s vý robou kompaktné ho SUV Š KODA KAROQ. Montá ž  v poradí  už  
9. modelu v produktovom portfó liu zabezpeč í  prá cu pre približ ne 
500 zamestnancov. 

Najväčší experiment 21. storočia či revolúcia v energetike. To sú prívlastky, ktorými je 
označovaný projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). O čo vlast-
ne ide? O projekt, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdobu – najdrahší pokus v oblasti ter-
mojadrovej fúzie. Ak sa podarí a človek dokáže realizovať termonukleárnu fúziu, ktorá 
prebieha napríklad na Slnku, budeme mať unikátny, čistý a stabilný zdroj energie. Vedci 
o tom snívajú už takmer 80 rokov. Aktuálne je svet zase o krok bližšie k tomu, aby sa v špe-
ciálnom reaktore, nazvanom tokamak – magnetickej nádobe v tvare prstenca, ktorá sa 
od roku 2016 buduje v Cadarache na juhu Francúzska, naštartovali reakcie prebiehajúce 
v jadrách hviezd. Na projekte participuje 35 krajín sveta a vďaka PPA CONTROLL, a. s., 
a jej dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o, má zastúpenie aj Slovensko. 

V prvom projekte, ktorý slovenskí odborníci realizujú a má trvať 72 mesiacov, ide o mon-
táž komponentov technológie napájania a zároveň bezpečného zvedenia a zneutralizo-
vania nahromadenej energie vytvorenej jadrovou fúziou v tokamaku. „Naši pracovníci 
montujú v tokamaku jednosmerné, vodou chladené zapuzdrené vodiče jednotiek rýchleho 
vybíjania, ktorých úlohou je chrániť supravodivé cievky v prípade utlmenia alebo iných ab-
normálnych udalostí tak, že extrahujú energiu uloženú v magnetovom systéme,“ vysvetľuje 
Ing. Peter Spilý, obchodný riaditeľ PPA ENERGO, s. r. o. 

Tento rok sa PPA ENERGO prostredníctvom konzorcia s Talianmi podarilo získať ďalší zau-
jímavý balík prác. Ide o ťahanie a ukončenie takmer 100 km káblov pre impulznú elektric-
kú sieť (PPEN). Tieto káble tvoria dôležité napájanie technológií fúzneho reaktora. „Nejde 
o žiadne triviálne ukladanie káblov, naopak, treba dodržať mnohé dôležité parametre, 
ako sú ťahové sily a momenty, presne vypočítané polomery ohybov káblov pri zmene 
smeru trasy, presné uloženie vodiacich valčekov káblov a podobne. Naša spoločnosť s tým má nielen skúsenosti, ale aj potrebné mechanizmy. 
Táto časť projektu je veľmi dôležitá a sledovaná. Harmonogram prác je striktne daný, pretože 66 kV káble musia byť natiahnuté a pripojené 
do februára 2021,“ dodáva P. Spilý. 

Volkswagen Slovakia 
začal vyrábať model ŠKODA KAROQ

„Naš a spoloč nosť  intenzí vne a nepretrž ite pracuje na zlepš ovaní  kon-
kurencieschopnosti. Jedný m z dô lež itý ch vý sledkov naš ich sná h je pri-
delenie montá ž e modelu Š KODA KAROQ, o ktorom bolo rozhodnuté  
minulú  jeseň ,“ uviedol Dr. Oliver Grü nberg, predseda predstavenstva 
a č len predstavenstva pre technickú  oblasť  vo Volkswagen Slovakia. 
Bratislavský  zá vod vypomá ha znač ke Š KODA s montá ž ou modelu Ka-
roq z kapacitný ch dô vodov. Popri elektromobile Š KODA CITIGOe iV
ide o druhý  model č eskej znač ky v aktuá lnom produktovom port-
fó liu. Vý roba bola poč as predchá dzajú cich mesiacov integrovaná  
do linky segmentu malý ch mestský ch vozidiel, na ktorej sa vyrá ba aj 
Volkswagen up!, Volkswagen eco up!, Volkswagen e-up! a SEAT Mii 
electric. Objem vý roby sa bude pohybovať  rá dovo v desať tisí ckach 
kusov roč ne. 
Karosé rie pre Š KODA Karoq sa vyrá bajú  a lakujú  v Č eskej repub-
like. Ná sledne sú  ako tzv. MKD vozidlá  (Medium Knocked Down) 
transportované  do bratislavské ho zá vodu. Do linky sú  vyskladň ované  
na konci lakovne, skadiaľ  plynule putujú  do montá ž nej haly. Podvo-
zok sa vyrá ba kompletne v Bratislave. Prí pravy na vý robu nové ho 
modelu si vyž adovali integrá ciu dodatoč nej montá ž nej technoló -
gie, prerobenie zabudovania podvozku, viaceré  manipulá tory, ako 
aj ú pravy v agregá tnej hale v sú vislosti s predmontá ž ou podvozku. 
Zá roveň  bolo potrebné  napasovať  dopravní kovú  techniku, upraviť  lo-
gistické  toky a tomu prispô sobiť  prestavby v okolí  linky. 

Aj Slovensko sa podieľa na písaní histórie
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Bioetanol bude 
pod drobnohľadom

Z podkladov Európskej komisie spracovala Vlasta Rafajová, ilustračné foto Motor1, GreenPacks

Európska komisia zaviedla začiatkom novem-
bra dohľad nad dovozom etanolového paliva 
z obnoviteľných zdrojov (bioetanolu) do EÚ. V sú-
vislosti s hospodárskym poklesom spôsobeným 
ochorením COVID-19 sa totiž v posledných me-
siacoch výrazne zvyšuje dovoz bioetanolu za 
nízke ceny. Európske odvetvie výroby bioetanolu 
preukázalo, že ďalšie zvýšenie dovozu by tomuto 
sektoru spôsobilo hospodárske škody. Komisia 
preto podnikla okamžité kroky, ktoré umožnia 
sledovať objem dovozu, aby odvetvie výroby bio-
etanolu mohlo lepšie posúdiť situáciu.

Výkonný podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrov-
skis v tejto súvislosti uviedol: „Naše ekonomiky stále pociťujú následky 
pandémie. Proces obnovy by nemal byť brzdený rušivými obchodnými 
praktikami tretích krajín. Práve preto musíme pozorne sledovať všetky tren-
dy v obchode, ktoré by mohli vyplývať z nekalej hospodárskej súťaže. To 
je aj prípad bioetanolu, ale dohľad nad dovozom budú možno čoskoro 
potrebovať aj ďalšie odvetvia, aby sa vedeli lepšie brániť proti týmto ne-
vítaným praktikám.“

Zatiaľ bez obmedzenia dovozu
Dohľad Komisie nad dovozom nie je opatrenie, ktoré obmedzuje dovoz. 
Zabezpečuje rýchle sledovanie vývoja dovozu konkrétnych výrobkov. 

Údaje budú verejne prístupné. Priemyselným odvetviam pomôžu vytvoriť 
si lepší prehľad o situácii v ich sektore a poskytnú faktické informácie, na 
základe ktorých budú môcť preskúmať potrebu ďalších opatrení.
Zavedenie dohľadu nasleduje po žiadosti Francúzska podanej v mene 
európskeho odvetvia výroby bioetanolu. Výrobné odvetvie poskytlo do-
statočné informácie o tom, že nedávno došlo k výraznému nárastu dovo-
zu, a preukázalo, že tento dovoz spôsobí hospodársku ujmu.

Vykonávacím aktom, uverejneným 4. novembra a schváleným členskými 
štátmi Európskej únie, sa ustanovuje dohľad nad dovozom bioetanolu zo 
všetkých krajín pôvodu na obdobie jedného roka. Štatistika o dovoze za 
každý mesiac bude sprístupnená na webovom sídle Európskej komisie.

Očakáva sa viac žiadostí 
Keďže v podobnej situácii sa môžu nachádzať aj iné priemyselné od-
vetvia EÚ, Komisia nevylučuje, že preskúma všetky riadne podložené 
žiadosti. Európske hospodárske odvetvia, ktoré dokážu poskytnúť dosta-
točné počiatočné dôkazy o závažnom nepriaznivom vplyve a ujme, ktoré 
sú vyvolané nedávnym zvýšením dovozu, môžu využiť možnosť dohľadu 
nad dovozom. 
Podľa právneho rámca EÚ by však tieto žiadosti mali predostierať člen-
ské štáty EÚ. Komisia potvrdzuje, že je pripravená poskytnúť zaintereso-
vaným stranám vhodné monitorovacie nástroje umožňujúce predvídať 
obchodné tlaky na ďalšie sektory európskeho hospodárstva. 
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Masarykova univerzita, ČVUT a VUT

Zdroj: Masarykova univerzita

Tři přední české vysoké školy – Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze 
a Vysoké učení technické v Brně – se dohodly na prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti 
kyberbezpečnosti a založily zapsaný ústav, CyberSecurity Hub. Kromě posílení společných od-
borných aktivit se zaměří také na podporu průmyslu a fi rem a evropskou certifi kaci špičkových 
technologií v oblasti kyberbezpečnosti. Zakládací listinu ústavu podepsali zástupci vysokých škol 
18. listopadu 2020.

„Tato unikátní spolupráce tří vysokých škol, které v kyberbezpečnost-
ním výzkumu představují na národní i mezinárodní úrovni špičku, vý-
znamně posílí postavení a konkurenceschopnost českého výzkumu 
a vzdělávání i spolupráci s aplikační sférou v oblasti kyberbezpeč-
nosti,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu 
a IT Radim Polčák.

Součást European Digital Innovation Hub
Nový ústav bude navazovat na společnou činnost svých zakladatelů 
v Národním centru kompetence pro kyberbezpečnost, kde spolupra-
cují přední české výzkumné instituce a soukromé společnosti. Mezi 
první aktivity ústavu se zařadí vybudování evropského digitálního 
inovačního hubu či vytvoření speciální certifi kační autority v oblasti 
kyberbezpečnosti. 

„Jako součást sítě evropských hubů pro digitální inovace, European 
Digital Innovation Hub, hodlá ústav ve spolupráci s partnery pod-
porovat bezpečný rozvoj digitalizace a zavádění inovací v českém 
průmyslu prostřednictvím vytvoření uceleného systému pro sdílení 
informací a zkušeností, zpřístupnění know-how, technologií a in-
frastruktur, vzdělávání a podpory investic,“ uvedl prorektor ČVUT pro 
informační systém Radek Holý.

založily CyberSecurity Hub

CyberSecurity Hub jako certifi kační autorita
Dalším z cílů ústavu bude posuzovat shodu nových špičkových tech-
nologií s bezpečnostními požadavky a provádět jejich certifi kaci. 
CyberSecurity Hub se tak stane certifi kační autoritou, kontrolovanou 
nezávislými veřejnými vysokými školami, která bude mít potřebnou 
akreditaci a bude celý proces certifi kací zaštiťovat. Certifi kační au-
torita bude fungovat podle nové evropské právní úpravy, její certi-
fi káty tak budou platit v celém evropském hospodářském prostoru. 
Díky spolupráci špičkových kapacit třech zúčastněných vysokých škol 
chce ústav konkurovat certifi kačním autoritám z velkých členských 
států EU.

„Úzká spolupráce s českými fi rmami v oblasti kyberbezpečnosti pove-
de ke zlepšení užitných vlastností jejich výrobků a služeb, a tím i k posí-
lení konkurenceschopnosti českého průmyslu v mezinárodním měřítku,“ 
doplnil děkan Fakulty informačních technologií VUT Pavel Zemčík.  

Těchto ambiciózních cílů bude ústav dosahovat prostřednictvím akti-
vit strategicky řízených správní radou, kterou tvoří zástupci zakláda-
jících institucí a odborné veřejnosti. Spolupracovat bude s externími 
výzkumnými institucemi, veřejnou správou, soukromými fi rmami, od-
bornými sdruženími, oborovými klastry a dalšími organizacemi 
v České republice i v zahraničí.



Elektronická  verzia  –  viac  informácií,  vyššia  čítanosť

Ča s o p i s  o  a u to m o b i l ovo m  p r i e mys l e ,  s t ro j á r s t ve  a  e k o n o m i k e

a u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®

Výrobné stroje a zariadenia: 
obrábacie stroje, tvárniace a frézovacie stroje, laserové stroje, roboty, lisy, 
formy, náradie, nástroje, zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spájanie 
materiálov, ložiská, hydraulika, pneumatika, CNC obrábanie.

Technológie a materiály:
kovoobrábanie, automatizácia, robotizácia, zváranie a delenie materiálov, zlie-
varenstvo, povrchové úpravy, elektronika, informačné technológie a digitali-
zácia (CA...technológie, softvér, virtuálna realita, modelovanie...), počítačová 
podpora strojárskej výroby v konštrukcii, technológii a výrobe – CAD, CAM, 
PLM systémy, aditívna výroba, 3D tlač, konštrukčné materiály (oceľ, hliník, gu-
ma, plasty...), technické materiály – kovy, plasty, ľahké a farebné kovy, spraco-
vanie plechu, inžiniering, nanotechnológie a iné progresívne technológie, po-
vrchové úpravy. Logistika, manipulačná technika, metrológia, skúšobníctvo, 
tribológia, veda, výskum, vzdelávanie, Industry 4.0.

Automobilky a ich výroba: 
automobilky, dodávateľské a subdodávateľské fi rmy, dizajn, motory, prevodo-
vé ústrojenstvo a jeho časti, karosérie, pohonné systémy, lakovne, montážne 
a kompletizačné linky, servis, údržba. Vývoj jednotlivých komponentov a agre-
gátov automobilov, technológia montáže.

HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY

Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. vydáva časopis ai magazine zameraný na automobilový priemysel, strojárstvo a ekonomiku už 
štrnásty rok. ai magazine vychádza ako dvojmesačník v mesiacoch: marec, máj, júl, september, november, december. Príspevky 
sú uverejňované v slovenčine a češtine, resp. angličtine. Súčasťou každého vydania je resumé článkov v angličtine, register fi riem, 
zoznam publikujúcich a inzerujúcich fi riem s odkazom na číslo strany a  webovú adresu konkrétnej fi rmy. 

Elektronická forma ai magazine – k dispozícii pre každého a bezplatne
Ako prvý časopis na Slovensku vo svojej kategórii je od prvého čísla ai magazine k dispozícii aj v elektronickej podobe. Všetky do-
terajšie vydania sú sprístupnené v sekcii archív na domovskej stránke časopisu www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.
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DISTRIBÚCIA A ČÍTANOSŤ ai magazine

Vrcholový a stredný
manažment 
fi riem

45 %

35 %

9%

11 %

Obchod, logistika
a marketing

Výroba

Konštruktéri,
technológia, vývoj

Procesné zázemie 
výroby, iné Automobilky

Logistika

Softvérové riešenia,
CAD, CAM, PLM 
systémy, elektronika,
elektrotechnika

Výroba a 
spracovanie plastov

Priemyselná 
automatizácia,

robotika

Strojárstvo
30 %

25 %
15 %

9 %

11%

7 %
3 %

Vychádza 
Vychádza od roku 2008

od roku 2008DVOJMESAČNÍK

DVOJMESAČNÍK
EDIČNÝ PLÁN 2021

Rubriky ai magazine 
• Dodávatelia • Materiály, technológie, produkty • Obrábacie stroje, náradie, nástro-
je, uchopovacie systémy • Robotika, automatizácia, zváranie • Plasty • Metrológia 
• Produktivita • Digitálny podnik • Priemysel a dizajn • Veda, výskum, vzdelávanie 
• Konštrukcia, inovácie, vývoj • Top téma dňa • Hospodárske spektrum • Novinky 
svetových výrobcov • Legislatíva z Bruselu• Environmentalistika • Energetická efek-
tívnosť• Logistika • Svet lídrov – profi ly fi riem a osobností •Success story made in 
• Ekonomika a fi nancie •Listujeme v histórii

PODĽA VNÚTROFIREMNEJ ŠTRUKTÚRY ODBERATEĽOV

PODĽA OBLASTI PODNIKANIA ODBERATEĽOV



ADRESÁTI ČASOPISU
Vrcholový a stredný manažment fi riem v autopriemysle, strojárstve 
a v dotknutých  odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávate-
lia, konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredo-
školskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné 
a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poraden-
ské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôso-
biace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľská, 
odborná i laická verejnosť.

Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a ad-
resné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom 
– poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí 
predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch, 
konferenciách, fi remných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej 
elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého zá-
ujemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

DISTRIBÚCIA

www.leaderpress.sk  www.aimagazine.sk

TECHNICKÉ PARAMETRE
Formát:  210 x 297 mm 

Rozsah: 76 - 124 plnofarebných strán 
Priemerný 
plánovaný náklad:  5 000 ks

Cena: 4 €/120 Kč

KONTAKTNÉ ÚDAJE
LEADER press, s.r.o.  
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

Tel.:  +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

Edičný plán na rok 2021 má rámcový charakter a každé vydanie je aktualizované a tematicky dopĺňané s prihliadnutím na aktuálne 
dianie – veľtrhy, konferencie, iné odborné podujatia.

ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY VEĽTRHY, VÝSTAVY

ai magazine 1 15. 02. 02. 03. obrábanie, plasty, 
aditívna výroba, 
automatizácia, digitálny 
podnik, robotika, 
zváranie, elektronika, 
elektrotechnika

09. 03. – 12. 03. EuroBLECH (Hannover, DE)
16. 03. – 19. 03. AMPER (Brno, CZ)
23. 03. – 26. 03. METAV (Düsseldorf, DE)
12. 04. – 16. 04. Hannover Messe (Hannover, DE)

ai magazine 2 19. 04. 04. 05. veľtrhové vydanie 
k MSV Nitra, obrábanie, 
automatizácia, robotika

04. 05. – 07. 05. Transport LOGISTIC 2021 (Munich, DE)
24. 05. – 28. 05. Metalloobrabotka (Moskva, RU)  
25. 05. – 28. 05. Medzinárodný strojárský veľtrh (Nitra, SK)
08. 06. – 11. 06. Moulding Expo (Stuttgart, DE)

ai magazine 3 14. 06. 02. 07. automatizácia, robotika, 
zváranie, obrábanie, 
digitálny podnik, 
logistika

ai magazine 4 19. 08. 02. 09. veľtrhové vydanie k 
MSV Brno, plasty, 
automatizácia, 
obrábanie, digitalizácia 
výroby

13. 09. – 17. 09. Mezinárodní strojírenský veletrh, IMT, FOND-EX, 
   WELDING, PROFINTECH, PLASTEX (Brno, CZ)
04. 10. – 09. 10. EMO (Milano, IT)
12. 10. – 16. 10. FAKUMA (Friedrichshafen, DE)
26. 10 – 29. 10. BLECHEXPO (Stuttgart, DE)

ai magazine 5 18. 10. 04. 11. obrábanie, aditívna 
výroba, automatizácia, 
tribotechnika, logistika

16. 11. – 19. 11. PRODUCTRONICA (Munich, DE) 
23. 11. – 25. 11. SPS IPC Drives (Nuremberg, DE)

ai magazine 6 20. 11. 03. 12. logistika, zváranie, 
obrábanie, robotika, 
aditívna výroba

Každé vydanie je orientované na Industry 4.0, inovácie, produktivitu, priemyselnú automatizáciu, digitalizáciu, CAD, CAM, PLM systé-
my, obrábanie, iné strojárske technológie ako nosné odborné témy vychádzajúce z obsahovej koncepcie ai magazine. 

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť



DISTRIBUTION AND READABILITY 
OF THE  ai magazine

According to intra-company structure of the subscribers

According to business area of the subscribers

Production machinery and equipment: 
machine tools, forming and milling machines, laser machines, robots, presses, 
moulds; tools, instruments, equipment for processing plastics and rubber; bon-
ding materials, bearings, hydraulics, pneumatics, CNC-machining.

Technologies and materials: 
metal-working, automation, robotics, welding and cutting of materials, foundry, 
fi nishing; electronics, information technologies and digitisation (CA… techno-
logies, software, virtual reality, computer modelling…), computer support of 
mechanical engineering in construction, technology and manufacturing - CAD, 
CAM and PLM systems, additive manufacturing, 3D printing, construction 
materials (steel, aluminium, rubber, plastics,…), technical materials - metals, 
plastics, light and non-ferrous metals; sheet metal processing, engineering, 
nanotechnologies and other advanced technologies; surface treatment. Logis-
tics, handling equipment, metrology, testing and control technology, tribology, 
science, research, education.

Automobile factories and their production:
automobile factories, supplier and sub-supplier companies, news from worlds’ 
producers, design, engines, gear system and its parts, auto-bodies, fuel systems, 
paint shops, assembly and assembly lines, service and maintenance; develop-
ment of individual components and car aggregates, assembly technology.

MAIN TOPICS

LEADER press Ltd. Publishing, has already run ai magazine, aimed at automotive and mechanical engineering and economy alrea-
dy for the 14th year. ai magazine is bimonthly journal. It will be published in March, May, Jul, September, November and December. 
Contributions are published in Slovak and Czech or in English. As part of each issue is a résumé of articles in English, register of 
companies, a list of publishing companies and advertisers with a reference to the page number and the web address of a specifi c 
company.

Electronic Form (E-form) of ai magazine – at disposal for everyone and free of charge
As the fi rst journal in Slovakia in its category ai magazine has already been available in e-form from the fi rst issue. All previous is-
sues are available in the section archive on the homepage www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

Electronic Version - More information, More Readability

J o u r n a l  a b o u t  t h e  a u to m o t i ve  i n d u s t r y,  e n gi n e e r i n g  a n d  e co n o my

EDITORIAL PLAN 2021

Issued
Issued

since 2008

since 2008

Columns of the ai magazine 
• Suppliers • Materials, Technologies, Products • Machine tools, tools, Instruments, 
gripping systems • Robotics, Automation, Welding •Plastics • Metrology • Produc-
tivity • Digital Factory • Industry and Design • Science, Research, Education • 
Construction, Innovation, Development • Top Day topic • Economic Spectrum • Inno-
vations of World´s Producers • Legislative from Brussels • Environmental • Power 
supply effi ciency • Logistics • The leaders´ World - company profi les and profi les of 
celebrities • Success story made in • Economics and Finances • Browsing in history

Top- and middle-
management of the 
companies

Business, logistics 
and marketing

Production

Designers,
Technologists, 
Development

Process Background of 
Production, other

Automotive 
Companies

Logistics

Software solutions,
CAD, CAM, PLM 
Systems, Electronics,
Electrotechnics

Production and 
processing of plastics

Industrial 
Automation ,

Robotics

Mechanical 
Engineering 

a u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®
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45 %

35 %

9%

11 %

30 %
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11%

7 %
3 %



www.leaderpress.sk  www.aimagazine.sk

TARGET GROUP
Top and middle management of fi rms in auto-industry, enginee-
ring and related industries, manufacturers, subcontractors, engi-
neers, technologists, managers, academics and school teachers, 
students and doctoral students, secondary and vocational training 
schools, government institutions, consultancy, educational and training 
organizations, unions and associations working in the industry 
section, other business, professional and general public.

Distribution Channels of the LEADER press publisher are direct and 
targeted. The core distribution is the delivery of the ai magazine di-
rectly - by mail or courier to managers, marketers and other employe-
es of companies. Another part is the subscription. A signifi cant part of 
the distribution is dispatched on sales at the trade fairs, conferences, 
companies’ undertakings in the Slovak Republic, the Czech Republic. 
This journal is at disposal for every interested person free of charge 
in the full-value electronic form at the web-sites www.aimagazine.sk,
 www.leaderpress.sk.

DISTRIBUTION

TECHNICAL PARAMETERS
Size:   210 x 297 mm  
Page range:  76 - 124 full colour pages 
Planned circulation:  5 000 pcs.
Price:  4 EURO/120 CZK 

CONTACT
LEADER press,Ltd.  
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
the Slovak Republic

Tel.:  +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

Electronic Version - More information, More Readability. Costless accessibility

Editorial plan for 2021 has a framework character and each edition is updated and thematically adjusted according to the current 
events – trade fairs, conferences and other professional events.

ISSUE NUMBER DEADLINE APPEARANCE 
DATE

THEMS TRADE, FAIRS, EXHIBITIONS

ai magazine 1 15. 2. 02. 03. machining, automation, 
digitizing, robotics, 
welding, electronics, 
electrotechnics

09. 03. – 12. 03. EuroBLECH (Hannover, DE)
16. 03. – 19. 03. AMPER (Brno, CZ)
23. 03. – 26. 03. METAV (Düsseldorf, DE)
12. 04. – 16. 04. Hannover Messe (Hannover, DE)

ai magazine 2 19. 4. 04. 05. Trade Fair Edition - 
MSV Nitra, plastics, 
additive manufacturing, 
machining, automation, 
robotics

04. 05. – 07. 05. Transport LOGISTIC 2021 (Munich, DE)
24. 05. – 28. 05. Metalloobrabotka (Moskva, RU)  
25. 05. – 28. 05. Medzinárodný strojárský veľtrh (Nitra, SK)
08. 06. – 11. 06. Moulding Expo (Stuttgart, DE)

ai magazine 3 14. 6. 02. 07. automation, robotics, 
welding, machining, 
digitizing, logistics

ai magazine 4 19. 8. 02. 09. Trade Fair Edition - 
MSV Brno,digitization, 
plastics, automation, 
machining

13. 09. – 17. 09. Mezinárodní strojírenský veletrh, IMT, FOND-EX, 
   WELDING, PROFINTECH, PLASTEX (Brno, CZ)
04. 10. – 09. 10. EMO (Milano, IT)
12. 10. – 16. 10. FAKUMA (Friedrichshafen, DE)
26. 10 – 29. 10. BLECHEXPO (Stuttgart, DE)

ai magazine 5 18. 10. 04. 11. machining, automation, 
tribology, logistics

16. 11. – 19. 11. PRODUCTRONICA (Munich, DE) 
23. 11. – 25. 11. SPS IPC Drives (Nuremberg, DE)

ai magazine 6 20. 11. 03. 12. logistics, welding, 
machining, robotics, 
additive manufacturing

Each issue is aimed predominately at Industry 4.0, innovations, productivity, industrial automation and digitalisation, CAD, 
CAM, PLM systems, machining, other mechanical engineering technologies like the main professional topics resulting from 
ai magazine content conception. 
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HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
 

Společnost Boeing kvalifi kovala termoplast Antero 800NA společnosti Stratasys do svého port-
folia 3D tiskových materiálů. Kvalifi kace znamená, že tento vysokoteplotní materiál lze nyní 
použít na výrobu leteckých dílů pro letadla Boeing.
Antero 800NA je polymer na bázi PEKK vyvinutý speciálně pro produkční 3D tiskárny Stra-
tasys s technologií FDM®. Boeing vydal specifi kaci BMS8-444 a po rozsáhlém vyhodnocení 
technických parametrů přidal materiál 800NA do Seznamu kvalifi kovaných produktů (QPL 
– Qualifi ed Products List). Jedná se o první materiál společnosti Stratasys, který fi rma Boeing 
schválila pro použití v aplikacích s požadavky na zvýšenou chemickou odolnost nebo odol-
nost vůči opotřebení.
„Boeing potvrdil mimořádnou využitelnost materiálu Antero pro aplikace, které dříve vůbec 
nemohly být realizovány 3D tiskem,“ uvedl viceprezident Stratasys Aerospace Scott Sevcik. 
„Aditivní výroba má nesporné výhody ve zjednodušení dodavatelských řetězců  v leteckém 
a kosmickém průmyslu, a to jak  v případě originálních dílů, tak v oblasti MRO. Pro splnění 
náročných požadavků v letectví byly však zapotřebí vysoce odolné materiály.“

3D tiskem k vytváření prototypů a výrobních nástrojů
Skupina materiálů Antero zahrnuje materiály 800NA a Antero 840CN03 (varianta splňující 
ESD požadavky). Stratasys poskytuje tyto materiály nejen zákazníkům, kteří používají jak 3D 
tiskárny Stratasys F900, tak i Fortus 450mc, ale také jako materiálovou možnost pro zákazníky 
požadující 3D výtisky prostřednictvím online služby Stratasys Direct Manufacturing.
Společnost Stratasys je světový lídr na poli aditivní výroby i technologií 3D tisku a je výrobcem 
FDM®, PolyJet™ a stereolitografi ckých 3D tiskáren. Technologie společnosti Stratasys se po-
užívají k vytváření prototypů, výrobních nástrojů a koncových dílů pro různá průmyslová od-
větví včetně letectví, automobilového průmyslu, zdravotnictví, spotřebního zboží a vzdělávání. 
Produkty Stratasys již více než 30 let pomáhají výrobcům zkrátit dobu potřebnou pro vývoj, 
snížit náklady a urychlit uvedení nového výrobku na trh, stejně jako snížit nebo eliminovat ná-
klady na výrobu nástrojů  a zlepšit kvalitu produktů. Ekosystém řešení  a odborných znalostí 
3D tisku od fi rmy Stratasys zahrnuje 3D tiskárny, materiály, software, odborné služby i výrobu 
dílů na vyžádání. 

Pro více informací neváhejte kontaktovat specialisty na 3D tisk, fi rmu MCAE Systems 
přes webové stránky www.mcae.cz.

MCAE Systems
Již více než 25 let naše 3D technologie utvářejí průmysl a umožňují našim zákazníkům, aby 
přehodnotili svůj způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem 
všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Veškeré techno-
logie nabízíme také jako služby. Více informací naleznete na www.mcae.cz.

Text a foto MCAE Systems, s.r.o.

Jeden z největších výrobců letadel Boeing vyrábí své letecké 
součásti pomocí 3D tisku, nyní konkrétně z polymerního ma-
teriálu Antero, který na český a slovenský trh dodává fi rma 
MCAE Systems. Materiál je určený přímo pro použití v letectví, 
má totiž zvýšenou odolnost vůči vlivům chemie a opotřebení.

Boeing schválil materiál 
ANTERO 800NA

pro 3D tisk leteckých dílů



Milí priatelia, 
cenu do vianočnej krížovky ai magazine tentoraz venovala spoločnosť Ceratizit, ktorá má v ponuke  vyše 65 000 
tisíc druhov kvalitných nástrojov a disponuje skutočne rozsiahlymi odbornými znalosťami v technológii obrábania. Práve 
kompetencie spoločnosti v obrábaní a spolupráca so zákazníkmi sú aj témou krížovky. To sme vám už trochu napovedali. 
Ak nám pošlete správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: 
leaderpress@leaderpress.sk do 15. februára 2021 zaradíme vás do žrebovania o reklamný balíček fi rmy Ceratizit. Okrem 
kvalitného trička v ňom nájdete aj šikovné hrnčeky a ďalšie užitočné drobnosti. Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme 
v ai magazine č. 1/2021, ktoré vyjde začiatkom marca. 

Správne znenie tajničky z novembrového vydania ai magazine o prenosný disk s kapacitou 1 TB od fi rmy Tungaloy znie: Feed the speed! Spomedzi 
správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Šimona Jaroša zo Žiliny. Gratulujeme!  redakcia ai magazine 

Vodorovne
A: 1. časť tajničky; značka žľabového systému; zaprášenie pľúc kovovým prachom
B: šelest lekársky; slovenský dirigent; staroarménske mesto; historický vrch v ČR; medzinárodný 

časopis pre ženy 
C: odroda nikelínu; druh rafi novaného cukru; rúbe; socha hlavy; rieka v Anglicku
D: najjednoduchší geometrický útvar, priesečník dvoch priamok; ihličnatý strom; vodca Hunov; 

American Nurses Association; španielska vychovávateľka; súbor ovocných stromov 
E: čierny po latinsky; kde; jeden po anglicky; jeden výrobok; parafa anonyma; osť
F: rímsky cisár; hore po anglicky; mesto v Peru; spolu po latinsky; 2. časť tajničky 
G: veľa, príliš po francúzsky; ľad po česky; Alena domácky; odroda hnedeľa; obaja; začiatok 

abecedy
H: rieka v Kolumbii; patriaca Ine; balík; rozprašovač; len
I: East-north-east; a nie po česky; Severoatlantická aliancia; jednoduché nástroje; obrazné 

vyjadrenie, alegória
J: slovenský boxer; dlhohrajúca platňa; porucha v elektrickom obvode; Európska vesmírna 

agentúra; aj; grafi cký symbol tónu
K: starogermánske ženské meno; Setov syn; 3. časť tajničky; lesný kolesový traktor; predložka 

lokálu; stredné meno Komenského
L: bočná časť; ukazovacie zámeno stredného rodu; EČV Partizánskeho; chemická značka kyslíka 

a vanádu; roztápať sa po česky; tradičná značka elektrospotrebičov; stará žena
M: obvodné oddelenie; nadháňač zvierat; citoslovce sklamania a rezignácie; vetné spojenie; 

pritakanie; krídlo; predložka genitívu

Zvisle
 1: značka bakelitového auta; značka elektrického náradia
 2: spoločná európska mena; mega, giga, ...; fáza mesiaca; odbor obchodu 
 3: zlúčenina vodíka a amoniaku; on po nemecky; cez po anglicky; Allgemeines Krankenhaus
 4: anglický fyzik; čierne zlato; na spoločný účet (obchodne) 
 5: Slovenská republika; ruský hokejista; tropický plod 
 6: telefónny obvod; Inštitút pre stratégie a analýzy; Odyseova žena
 7: biela po latinsky; švédsky hokejista; dodatok v liste; vlak EuroCity 
 8: neobutý po česky; fi lm Ondřeja Trojana; kráter na Mesiaci
 9: peňažný základ; vyrobená z latiek
10: vedieť, môcť po anglicky; ohrada z lieskového prútia; hodnotiaca komisia 
11: obnoviteľné zdroje energie; značka autobatérií; slovenský futbalista 
12: rieka v Poľsku; ojedinelý, vzácny; 10 x 10
13: rieka v Barme; storage area network; kostra
14: elektronické riadiace systémy; rieka vo Francúzsku; zvieracia papuľa; tá po česky 
15: príbuzná; kožušinový hlodavec; teda 
16: hanba po španielsky; iniciálky Edisona; kráľovná Téb
17: ledaže; zastav; zámeno ženského rodu; značka hliníka
18: chliev po maďarsky; možno; Ibrahim domácky; taliansky lyžiar Alberto ...
19: nie dobre; tradičné ženské meno; teplárenská spoločnosť v Bratislave; orgán zraku
20: vzduch po grécky; ruský súhlas; EČV Galanty; tiež; sýrsky prezident

Hrajte o cenu od spoločnosti 
KRÍŽOVKA
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Volkswagen Will Signifi cantly Expand Its 
Investments in Bratislava
The Volkswagen Passat and Škoda Superb 
models will be produced at the Volkswagen 
Group's Bratislava plant. The information was 
fi rst confi rmed by the Group's Supervisory 
Board and then it was offi cially presented 
at the press conference on Monday, 16th 
November by the management of the 
Bratislava plant with the participation of the 
Prime Minister and the Minister of Finance of 
the Slovak Republic.  (p. 8)

The Lab Behind in the Digital Transformation 
May Be Deepened by The Corona Crisis 
At the turn of August and September, the 
Association of Intelligent Industry - Industry4UM 
(Industry4UM) carried out the 4th year of the 
survey on the level of digital transformation in 
industrial enterprises. The results of the survey 
published in November revealed stagnation 
in the digitization of industrial enterprises - 
compared to last year - and revealed a dramatic 
lag in the application of Industry 4.0 trends in 
enterprises with Slovak capital.  (p. 16)

Year 2020 of Wittmann Battenfeld Company
By January 2020, we had jumped from 2019 
with high expectations and hopes after recording 
relatively weak results in 2019. The market 
was oversaturated from 2016 to 2018 and so 
a decline came, or rather calming of the then 
enormously exposed state. The year started quite 
sharply, customers responded, new projects came 
to them, so it was necessary to buy equipment. 
But as something distant and unrelated to us, 
with the arrival of 2020, we began to hear in the 
news about a new virus that was spreading from 
the Chinese city of Wu-Chan.
  (www.wittmann-group.sk, p. 18)

Schaeffl er's Pioneering Spirit and Innovative 
Power Shape the Electrical Future of DTM
Schaeffl er is the new partner of innovation in 
the DTM series (Deutscher Tourenwagen-Master 
- German Road Vehicle Championship). During 
the last race weekend of DTM 2020, Schaeffl er 
company presented what the future of DTM will 
look like: it is green and electric.
 (www. schaeffl er.sk, p. 20)

Profi cy Operations Hub 1.7 from GE Digital
The Profi cy Operations Hub from GE Digital 

company is a modern centralized environment 
for the rapid creation of industrial applications. 
Thanks to the centralized visualization / 
confi guration of digitized processes, data 
connectivity, aggregation and business 
intelligence, it enables the improvement of 
operational processes and operations by 
simple analyses of complex information 
regardless of the location of the activity. 
 (www.gedis.sk, p. 22)

The Cell Allows for Unprecedented Creativity
On the premises of ZIMM company, 
manufacturer of lifting worm-gear units, KUKA 
robots automate the fl exible production of 
thirty types of workpieces - from unmachined 
to fi nished parts. The Austrian company ZIMM 
is engaged in the production of lifting worm-
gear units. At the same time, it is improving 
its production conditions. The company 
recently launched a fully automated modular 
production cell. It was implemented by Vischer 
& Bolli and HBI Robotics, and two of its 
robots were supplied by KUKA fi rm. The cell 
reduces the workload of employees, increases 
productivity, and improves the company's 
competitiveness. 
 (www.kuka.com, p. 24)

The Key to Maximum Utilization of the 
Production Machine - Even During a Pandemic
The crisis that the whole society is currently 
experiencing to a large extent also affects the 
great majority of manufacturing companies. 
Dealing with the problem of securing suffi cient 
capacities to fulfi ll the ordered volumes of 
end customers is not an easy task in times of 
pandemic.  (www.abb.sk, p. 27)

News from the FANUC Robot Portfolio
FANUC Corporation company is one of the 
world's leaders in automation. Since 1956, 
FANUC has been a pioneer in the development 
and production of numerically controlled 
machines in the mechanical engineering 
industry. It specializes in CNC control systems, 
robots, and production machines (ROBODRILL, 
ROBOCUT, ROBOSHOT and ROBONANO). With 
264 company subsidiaries worldwide and 
more than 7,000 employees, FANUC offers its 
customers a dense network of services in the 
fi eld of sales and technical support of robots, 
as well as their research and development. The 

result is also the currently presented news from 
the portfolio of robots.  (www.fanuc.sk, p. 28)

Blum-Novotest – 10 Years on the Market
We perceive the fi rst decade primarily as a 
start on the way to long-term goals. We have 
established ourselves as a modern, prestigious 
brand that sets the direction. We are perfectly 
prepared for the trends of automation and 
Industry 4.0 both in terms of hardware quality 
and application competence on various control 
systems.  (www.blum-novotest.cz, p. 30)

GPP/GPD5000IL Gripper Series with Three New 
Design Sizes
Zimmer Group has expanded its successful 
series of grippers GPP5000IL or GPD5000IL 
with three new design sizes. These pneumatic-
electric hybrid grippers are applied excellently 
for users who want to take a step into the world 
of Industry 4.0 for the gripping, but they do not 
want to give up pneumatic drive. 
 (www.zimmer-group.sk, p. 31)

MVK Fusion
The PROFINET/PROFIsafe module unifi es 
the three basic functions of the installation 
technology: • digital standard sensors and 
controllers; • digital security-focused sensors 
and controllers; • IO-Link
  (www.murrelektronik.sk, p. 32)

DWAE Drills for Swiss and Automatic Lathes
The new types of DWAE drills from Mitsubishi 
Materials are specially designed for drilling 
in narrow spaces on Swiss-type lathes and 
automatic lathes. During their development, 
it was necessary to defi ne several important 
parameters that had to be met for Mitsubishi 
designers to achieve the desired excellent result. 
 (www.mcs.sk, p. 34)

Exotics in Metalworking
Which metals do we call exotic, why are they 
so rare, and how can they be processed? To 
properly understand this topic and questions, let 
us start with a general defi nition of these terms. 
The most widely used materials in the fi eld of 
metal working are alloys on the base iron, such 
as steel, stainless steel and cast iron. Another 
group of commonly used materials are non-
ferrous metal alloys such as aluminum, brass, 
and bronze alloys.  (www.iscar.sk, p. 35)
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Hydro Brings New Low-Carbon Materials on the 
Market
Aluminum is the material of the future. It is 
infi nitely recyclable and can be reused without 
loss of quality or properties, making it a 
sustainable material. Hydro is the aluminum 
company that operates throughout the aluminum 
value chain and is thus able to infl uence the 
whole production process from bauxite mining, 
alumina production and energy to primary 
aluminum, rolled and pressed products and 
recycling. Hydro is committed to helping its 
customers on the road to a low-carbon future 
and is therefore constantly working to develop 
low-carbon aluminum alloys. At present it offers 
two series of low-carbon materials, Hydro 
REDUXA and Hydro CIRCAL. 
 (www.hydro.com, p. 38)

SCHUNK Opens New Application Possibilities 
in the Field of Handling with the Help of 
Biologically Inspired Adhesive Mechanisms
SCHUNK company has been inspired by nature 
in ADHESO gripper technology. Thanks to the 
use of similar adhesive forces as geckos have 
used for millions of years to move easily on 
the smoothest surfaces, the leader of gripping 
systems and clamping technology has opened a 
wide range of handling applications. 
 (www.schunk.sk, p. 40)

Automatic and Flexible Production (FMS) of 
Sheet Metal Parts by Prima Power
Elimination of non-production times and 
unnecessary handling of material and semi-
fi nished products is one of the main tasks of 
effi cient production. Add to this the fact that 
there is no free space in the labor market and 
competition is forcing us to constantly increase 
productivity at disproportionately rising of labor 
costs, then there is almost the only solution the 
automation of production to meet demanding 
conditions.  (www.primapower.com, p. 42)

Everything Under Control
The new welding torches from Fronius company 
for manual tungsten inert gas welding (TIG) can 
be individually adapted - they can be adjusted 
to suit the personal preferences of the welder 
as well as the given welding task. The modular 
design of the welding torch offers a wide range 
of sustainable and cost-effective solutions. 
 (www.fronius.sk, p. 44)

With ESD Solutions by Trilogiq against the Risk 
of Electro-static Discharge
Trilogiq company, which specializes in the 
production and supply of modular pipe solutions 
for intralogistics in almost all industries, 
regularly brings technological, material and 
system innovations on the market. Undoubtedly, 
they also include the use of ESD material, 
which effectively eliminates the risk of damage 
caused by electro-static discharge in industrial 
operations.  (www.trilogiq.sk, p. 45)

Intelligent loads handling
Series Liftronic AIR - The latest generation of 
industrial manipulators of the INDEVA series 
combines the power of a traditional pneumatic 
manipulator with intelligence of INDEVA brand. 
The lifting force is pneumatic; yet the control 
is electronic. The manipulator is suitable for 
lifting of centred or very heavy loads. Models 
are available from 80 to 310 kg and are 
available for pole mounting, ceiling or overhead 
rail. Compared with traditional pneumatically 
controlled manipulators, Liftronic Air offers 
important advantages that help improve safety, 
ergonomics and productivity. 
 (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 46)

The Legendary FIRE Engines End After 35 
Years of Production
The present automotive world is set for 
standardized time periods. If we do not 
consider electromobility, the production cycle 
of one model lasts seven to eight years, with 
a model update coming after three to four 
years. In the case of the drive mechanism, it 
is different. Internal combustion engines are 
inherited from generation to generation with 
minor modifi cations of cars. However, there is 
an engine that has been inherited in this way 
for up to 35 years. It belongs to the Italian Fiat 
and reached an incredible goal of 23,233,856 
produced pieces.  (p. 48)

The "Agromobil" Passed in Cross-Country Test, 
but Didn’t See Its Serial Production
As part of the 125th anniversary of ŠKODA 
AUTO's existence, the brand commemorates 
a few lesser-known models with an interesting 
story. These include the ŠKODA Type 998 
"Agromobil", prototype for farmers, foresters, 
and the army. It was designed in 1962 in three 
prototypes and a ten-piece test series.  (p. 52)

Are Exhibitions Still Purposeful after COVID-19?
Since March the  news about COVID-19 has 
been sweeping forward on us from all sides. 
This invisible enemy has struck us on all 
fronts. It limited us not only in privacy but also 
at work. Decline in purchase orders, custom 
manufacturing orders, demand, or problems 
with workers who had to stay at home with the 
children, whether in quarantine due to suspicion, 
or even COVID itself. One of the areas of our 
working life, fairs and exhibitions, has received 
practically full hit.  (p. 54)

Bioethanol Will Be Under Scrutiny
At the beginning of November, the European 
Commission supervised the import of ethanol 
fuel from renewable sources (bioethanol) into 
the EU. Indeed, in connection with the economic 
downturn caused by COVID-19, imports of 
bioethanol at low prices have increased 
signifi cantly in recent months. The European 
bioethanol industry has shown that a further 
increase in imports would cause economic 
damage to this sector.  (p. 57)

Masaryk University, ČVUT and VUT Founded the 
CyberSecurity Hub
Three leading Czech universities - Masaryk 
University, the Czech Technical University in 
Prague and the Brno University of Technology - 
have agreed to deepen existing cooperation in 
the fi eld of cybersecurity and have established 
a registered institute, the CyberSecurity Hub. 
In addition to strengthening joint professional 
activities, it will also focus on supporting 
industry and companies and European 
certifi cation of cutting-edge technologies in the 
fi eld of cybersecurity. The founding charter of 
the institute was signed by the representatives 
of universities on 18th November 2020.
  (p. 58)

Boeing Has Approved ANTERO 800NA for 3D 
Printing of Aircraft Parts
One of the largest aircraft manufacturers 
Boeing, manufactures its aircraft components 
using 3D printing, now specifi cally from the 
Antero polymer material, which MCAE Systems 
company supplies to the Czech and Slovak 
markets. The material is designed directly for 
use in aviation because it has got increased 
resistance to the effects of chemistry and wear. 
 (p. 64)
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