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MacroPower
400 – 2000 t
MacroPower

Cílem aktivit Plastikářského klastru 
(Plastru) je PodPora činnosti rozvoje 
členů klastru zejména v oblasteCh:

• Vývoj a inovace (nabízíme služby v oblasti 
materiálového výzkumu a technologického 
vývoje, provozujeme testovací a vývojové 
Středisko pro modelování výrobků z plastů  
http://www.plastr.cz//vav-sluzby.php)

• Lidské zdroje (pořádání školících a vzdělávacích 
akcí - workshopů, seminářů, realizace projektů 
v rámci OPZ, realizace programu stáží pro studenty 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v členských firmách 
klastru)

• Podpora regionálního technického vzdělávání 
(spolupráce s regionálními SŠ/VŠ)

• Zprostředkování a podpora spolupráce mezi 
akademickou a průmyslovou sférou 

• Prosazování zájmů odvětví (spolupráce  
se Zlínským krajem)

• Podpora konkurenceschopnosti a podnikání 
našich členů

• Společný nákup surovin, energií a režijních materiálů

• Výměna informací a zkušeností, networking 

nabídka vav služeb
Pro potřeby Vašich VaV projektů zajistíme měření, 
testování, analýzy a další, ať již v klastrovém 
Středisku pro modelování výrobků z plastů nebo 
na zařízeních našich partnerů –  
viz http://www.plastr.cz/vav-sluzby.php. 
Spolupracujeme se špičkovými pracovišti v oboru 
polymerních materiálů a technologií – Centrem 
polymerních systémů UTB ve Zlíně a CEITEC VUT 
v Brně.

řešíme:
• Materiálový výzkum -  

vývoj a testování nových receptur

• Povrchové úpravy plastových fólií, vstřikovaných 
výrobků, extrudovaných profilů

• Úpravy povrchů pro kontrolu a snížení 
opotřebení nástrojů při zpracování polymerů 
plněných přírodními vlákny

• Počítačová tomografie plastových dílů

• Dezintegrace s využitím při recyklaci směsných 
plastů

• Příprava prototypových forem/nástrojů

Činnost Plastru je průběžně finančně podpořena  
Evropskou unií prostřednictvím realizovaných projektů 
v rámci OP Průmysl a podnikání, OP Podnikání a inovace 
a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 
viz http://www.plastr.cz/strategie-op-pik.php. 
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Informační povinnost: Tímto informujeme subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti Business 
Media CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nádražní 762/32 je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich 
přístupu, dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, provedení 
opravy, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv 
vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
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Snížení cen ABS pro příští 
měsíce v nedohlednu
Výrobci ani distributoři neočekávají rychlé zlepšení na napjatém trhu. 
Některé scénáře predikují dokonce ekonomický pokles.

Evropský trh s  termoplasty ABS 
(akrylonitrilbutadienstyren) už rok 
zažívá akutní nedostatek nabídky. 
Základním problémem je nedosta-
tečný dovoz z Dálného východu. 
V „normálních“ časech dovoz z Jižní 
Koreje a Tchaj-wanu pokrývá při-
bližně 30—35  % evropských poža-
davků, v současnosti však přichází 
v podstatně menším objemu. Vývoz 
z Jižní Koreje byl v srpnu oproti ob-
vyklému objemu poloviční. V před-
chozích měsících ještě menší.

Již tak nedostatečná nabídka 
od evropských výrobců byla dále 
omezena v září a říjnu vlivem pro-
bíhající údržby švýcarského závo-
du Trinseo, španělského závodu 
Elix Polymers a odloženým startem 
výroby ve francouzském závodu 
Versalis/Ineos Styrolution.

Podle víceméně pesimistických 
názorů mnoha výrobců a distri-
butorů, které zaznívaly na veletr-
hu Fakuma, nebude ani zapojení 

těchto závodů stačit na kompen-
zaci výpadku v dovozu. Účastníci 
se v podstatně shodli v názoru, že 
se nabídka pravděpodobně vrátí 
k normálu až poté, co bude v dosta-

tečné míře obnoven dovoz z Asie. 
Předpokladem k tomu je však zklid-
nění chaotické logistické situace 
a sazeb za přepravu, které dosaho-
valy rekordních výšin. Většina dis-
tributorů uvedla, že neočekává, že 
k tomu dojde dříve než ve druhém 
čtvrtletí roku 2022. Někteří výrobci 
dokonce počítají s ještě vzdáleněj-
ším horizontem. Zlepšení situace 
na trhu předpokládají až ve druhé 
polovině příštího roku.

Nejistotu zvyšují také různé další 
faktory. Kupříkladu aktuální krize 
v nedostatku čipů, které prognózy 
prorokují „životnost“ minimálně do 
1., ale možná až do 3. čtvrtletí 2022, 
může zasáhnout i další zákaznické 
sektory a způsobit tak pokles po-
ptávky. Produkci surovin, a tedy 
další nárůst cen ABS by naopak 
mohly dočasně vyvolat rozpočtové 
škrty čínské vlády. Nejen v Evropě 
jsou přímým hnacím motorem cen 
také vysoké náklady na elektřinu, 
přičemž nejméně jeden významný 
výrobce ABS již zavádí energetický 
příplatek (již zmíněná švýcarská 
styrenová skupina Trinseo).

Očekávání se víceméně shodují 
na tom, že evropské ceny ABS, které 

dosáhly rekordních maxim v květ-
nu 2021, zůstanou na své současné 
úrovni až do druhého čtvrtletí roku 
2022. Poté by mohly začít klesat v dů-
sledku lepší nabídky, případně i slab-
ší poptávky. Experti však ve většině 
očekávají, že ceny už zůstanou dlou-
hodobě nad úrovní před pandemií.

Podle některých názorů jsou ale 
ve hře i dva ještě pesimističtější 
scénáře. V jednom bude trh pokra-
čovat v růstu cen vlivem rostoucích 
nákladů na suroviny a prudkým ná-
růstem in¦ ace. V tomto případě by 
cena ABS mohla na podzim 2022 
dosáhnout 5 000 eur/t.

Podle druhého by mohla ekono-
mika vlivem výpadků ve výrobě za-
příčiněných nedostatkem surovin, 
ekonomickou nejistotou mezi spo-
třebiteli a přísnějšími požadavky na 
§ nancování § rem dospět k zásadní 
krizi. Související propad poptáv-
ky by tak sice mohl strhnout ceny 
polymerů prudce dolů již na jaře 
příštího roku, a to i na úroveň před 
pandemií, výrobci by se však z ta-
kové situace rozhodně neradovali.

Většina výrobců a expertů však 
věří, že k naplnění těchto dvou scé-
nářů nedojde. 
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Znají každý detail vašeho produktu – naši aplikační 
inženýři ENGEL znají každý detail vašeho vstřikova-
cího stroje. 
S performance.boost, naší novou službou pro 
optimalizaci procesů, můžeme společně zvýšit vaši 
efektivitu.

Vyčerpejte plný potenciál 
svého stroje! 
Zvyšte svůj výkon s naším 
týmem aplikačních technologií.

Plastron — japonský 
vstup do segmentu 
dlouhých vláken
Japonská společnost Polyplastics, do-
davatel technických a vysoce výkon-
ných plastů, přináší na trh řadu směsí 
vyztužených dlouhými vlákny.

Výrobky Plastron jsou v podstatě 
polyamidové a polypropylenové 
směsi vysoce plněnou výztuží 
s uhlíkovými nebo skelnými vlák-
ny. Materiál je vhodný jako náhra-
da kovu a lze jej mimo jiné použít  
na konstrukční součásti v aplika-
cích pro automobilový průmysl, 
uvedla společnost.

Řada Plastron zahrnuje asi tucet 
různých jakostí. Matricové materi-
ály zahrnují PA 6 a PP, stejně jako 
částečně aromatické a částečně 
zesíťované polyamidy (PA-X) a PA 
9T. Výztuž je k dispozici ve for-
mách se 40% a 60% hmotnostním 
podílem uhlíkových a skleněných 
vláken a v případě PP sloučenin 
s 20 % a 50% hmotnostním podí-
lem. Polyplastics také oznámila, že 
vyvíjí sloučeniny s celulózovými 
dlouhými vlákny (LFT). 

Fakuma 2021: Inspirující svět plastů
27. mezinárodní veletrh pro zpracování plastů Fakuma ve Friedrichshafenu zažil ve dnech mezi 
12. a 16. říjnem 2021 inspirativní restart. Letos k Bodamskému jezeru na první velkou mezinárodní 
akci pro plastikářský průmysl dorazilo na 1 470 vystavovatelů z 39 zemí světa. Hlavní důraz byl 
kladen na otázky udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a recyklace.

Po povinné roční odmlce se Fakuma opět konala 
živě. Celkem 1 470 vystavovatelů z 39 zemí před-
vedlo na 85 000 m2 souhrnné výstavní plochy své 
inovace pokrývající všechny aspekty vstřikování, 
vytlačovací technologie, tvarování za tepla a 3D 
tisk. Skutečnost, že 40 % vystavovatelů pocházelo 
ze zemí mimo Německo, dokládá velký význam 
Fakumy po celém světě, zejména v těchto výjimeč-
ných časech.

„Fakuma byl letos ještě důležitější. Na jedné straně 
proto, že fyzické veletrhy bylo možné znovu usku-
tečnit až od podzimu roku 2021, a na druhé straně 
proto, že otázky ochrany životního prostředí, obě-
hového hospodářství a udržitelnosti jsou obrov-
ským úkolem, který musíme všichni řešit,“ uvedla 
Annemarie Schur, projektová manažerka veletrhu. 
To je také důvod, proč si Fakuma 2021 stanovila za 
cíl významně přispět k průkopnickým řešením za-
měřeným na budoucnost.

„Nyní se chceme společně těšit na budoucnost,“ 
řekla Bettina Schall, organizátorka veletrhu a jed-

natelka PE Schall. „Fakuma je ideální platformou  
pro řešení současných výzev, kterým toto odvětví 
čelí. Rekordní čísla a superlativy letos na podzim ni-
kdo neřeší. Jediná věc, která se počítá, je, že všichni 
spolupracujeme, abychom zahájili restart a pokra-
čovali v naší práci.“

Výstavní síně ve Friedrichshafenu byly hned 
od prvního dne akce velmi dobře navštěvovány. 
Zainteresovaní odborní návštěvníci si mohli udělat 
představu o nejnovějším vývoji a perspektivách 
konkrétních řešení v oblasti zpracování plastů.

„Mnoho tradičních lídrů globálního trhu využilo 
krize k prosazení svých inovací. Trend k digitalizaci 
se zrychluje. Pro plastové výrobky byly vyvinuty 
mezipodnikové koncepty zavedení oběhového 
hospodářství. Každá krize přináší také příležitos-
ti a mnohé chytré hlavy jich využívají,“ prohlásila 
Sandra Füllsack, jednatelka Motan Holding a mluvčí 
poradního výboru vystavovatelů Fakuma.

Příští Fakuma, bude probíhat od 17. do 21. října 
2023. 
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Společnosti tecnocap a BaSF 
představují obalové řešení 
budoucnosti
Italský výrobce kovových obalů Tecnocap nově využívá 
jako těsnicí prvek uvnitř kovových uzávěrů bezftalátový 
plastifikátor. Těsnicí uzávěry zajišťují nepropustnost nádoby, 
chrání potravinářské výrobky před znečištěním a prodlužují 
jejich trvanlivost. Spolupráce společností Tecnocap a BASF, 
která plastifikátor vyrábí, tak přispívá k prevenci plýtvání 
potravinami.

V  zájmu snížení dopadu na životní 
prostředí navíc BASF zvolila změkčo
vadlo Hexamoll DINCH BMB s  podí
lem biomasy, jež má v porovnání s běž

ným změkčovadlem nižší uhlíkovou 
stopu a pomáhá šetřit fosilní zdroje.

Tato iniciativa odráží závazek 
obou společností dodávat svým 

obchodním partnerům zodpověd
nější obalová řešení, a to bez ústup
ků na úkor kvality. Aby zachování 
technických parametrů bylo zaru

čeno, certifikují Hexamoll DINCH 
BMB i další udržitelné produkty 
BASF nezávislí auditoři podle nor
my RedCert2.  

materiály

aditiva BaSF přispějí k účinnější mechanické recyklaci plastů
Plastikářský průmysl v současné době hledá způsoby, jak do výrobků začlenit vyšší obsah recyklovaného 
materiálu. Hlavní výzvou pro odborníky je eliminace kvalitativních nedostatků polymerů, jež vznikají v důsledku 
tepelného či mechanického namáhání během recyklace a urychlují degradaci materiálu. Možné řešení nabízejí 
aditiva zlepšující vlastnosti recyklovaných plastů. Společnost BASF tato aditiva nově uvádí na trh v rámci 
produktové řady IrgaCycle.

„Výroba plastů z mechanické recyk
lace se podle odhadů do roku 2030 
téměř ztrojnásobí, což odpovídá růs
tu kolem 10 % ročně. Řada IrgaCycle 
má v  těchto souvislostech přinést 
konkurenční výhodu pro naše zá
kazníky a úlevu pro životní prostře
dí,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel 
společnosti BASF v České republice.

Řada IrgaCycle pomůže zvýšit po
díl recyklátu například v obalech, 
automobilovém průmyslu či sta
vebnictví. Jednotlivé produkty pro
to reagují na  specifické problémy 
recyklovaných polymerních mate
riálů, jako jsou omezená zpracova
telnost, zhoršená dlouhodobá tepel
ná stabilita a nedostatečná odolnost 
vůči povětrnostním vlivům.

Dnes řada zahrnuje následující pří
pravky, jež časem doplní další:
�� IrgaCycle PS 030 G zvyšuje dlou
hodobou tepelnou stabilitu plas
tů, hlavně recyklovaného HDPE, 
polyolefinů či jejich směsí.

�� IrgaCycle PS 031 G zlepšuje zpra
cování a dlouhodobou tepelnou 
stabilitu recyklovaných LDPE 
a LLDPE pro použití do fólií a sou
visející obalové aplikace.

�� IrgaCycle PS 032 G poskytuje sta
bilitu zpracování a dlouhodobou 
tepelnou ochranu pro recyklova
né směsi PP a polyolefinů obsa
hující nečistoty.

�� IrgaCycle UV 033 DD  kombinuje 
odolnost proti povětrnostním 
vlivům s  vylepšenou stabilitou 
při vyšších teplotách a zpracová
ní pro recyklované směsi HDPE 
a PP.
�� IrgaCycle XT 034 DD  přináší 
dlouhodobou tepelnou stabilitu, 
pomáhá neutralizovat nečistoty 
v recyklátu, a tak optimalizuje 
mechanické vlastnosti recyklova
ných polyolefinů.
Řadu IrgaCycle nabízí BASF jako 

součást portfolia aditivních řešení 
VALERAS, jež prostřednictvím re
cyklace plastů podporuje omezení 
plýtvání, úsporu energie i snížení 
emisí.

„Díky své celosvětové působ
nosti je skupina BASF schopna 
aditiva zapojit do  celého hodno
tového řetězce recyklačního prů
myslu, a to na všech kontinentech. 
Očekáváme proto, že tato inovace 
bude mít pákový efekt,“  uzaví
rá Filip Dvořák. 
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Sportovní lahve vyrobené 
z kopolyesteru TRITAN 
Materiály Tritan patří do skupiny kopolyesterů. Tento kopolyester nabízí 
inovativní design a možnost použití v aplikacích, kde je kladen důraz na vysokou 
transparentnost, houževnatost, teplotní a chemickou odolnost. 

Kopolyestery Tritan lze zpracová-
vat vstřikováním, vstřikovyfuko-
váním a jsou vhodné i pro extruzi. 
Nabízí možnost využití v širokém 
spektru oborů a aplikací včetně 
lékařských, kosmetických, osobní 
péče, výroby spotřebního zboží, 
obalových materiálů a dalších. Lze 
je také použít pro výrobu so� stiko-
vaných sportovních lahví. 

Ať už se vydáte na horskou túru 
nebo na víkendovou vyjížďku na 
kole, sportovní lahve vyrobené 
z  materiálu Tritan mohou být tou 
správnou volbou. Jedná se o odolný 
plast, neobsahující bisfenol A (BPA) 
ani těžké kovy, který má vyšší 
odolnost vůči rozbití. Lahve vyro-
bené z  tohoto materiálu je možné 
mýt v  myčce na nádobí, materiál 

se v myčce nedeformuje, nepraská 
a nemění vzhled.

Dobrá houževnatost, a to i v ten-
kostěnných sportovních lahvích, 
obstojí i v extrémnějších podmín-
kách a převyšuje ostatní trans-
parentní kopolyestery. Sportovní 
lahve vyrobené z tohoto materiálu 
jsou bez nepříjemného zápachu 
a snesou vysokou teplotu vody, 
rychle se neopotřebovávají a odo-
lávají pádům. 

Tritan však především vyniká 
svým transparentním vzhledem 
připomínajícím sklo. Aplikace vy-
robené z  tohoto materiálu mohou 
mít skoro jakýkoliv tvar a barvu 
a splňují také certi� kaci FDA (U.S. 
Food and Drug Administration). Ať 
už hledáte moderní vzhled nebo 

nadčasový design, materiál Tritan 
může být tou správnou volbou, 
a to nejen pro výrobu sportovních 
lahví. Tritan ve srovnání s  ostatní-
mi transparentními kopolyestery 
vyniká v  dlouhodobých testech 
(teplotní a chemické odolnosti) 
a dodá vašim výrobkům dlouhou 
životnost, kterou koncoví zákazní-
ci jistě ocení. 

Na závěr je třeba ještě vyzdvih-
nout, že Tritan má obecně nižší 
hustotu ve srovnání s  ostatními 
kopolyestery, což znamená, že lze 
použít méně vstupního materiálu 
pro výrobu stejného koncového 
dílu, aplikace. Jeho dalším příno-
sem je tedy ekonomičtější výroba.

Kopolyestery Tritan ve spojení 
s pokročilými recyklačními tech-

nologiemi také pomáhají řešit vý-
zvy nejen technické a regulační, 
ale i stále rostoucí nároky v oblasti 
udržitelnosti, kterým čelí mnoho 
průmyslových odvětví.

V současné době disponuje nej-
širší nabídkou termoplastických 
polyesterových materiálů na svě-
tě výrobce Eastman. Společnost 
IMCD je strategickým partnerem 
pro distribuci speciálních materiálů 
Eastman v Evropě. 

Ing. Petr Vaňhara, 
IMCD Czech Republic s.r.o., 
petr.vanhara@imcd.cz 

www.techtydenik.cz
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Dekorativní mramorování najde využití ve 
výrobě nádobí, elektroniky i elektrotechniky 
Díky unikátní technologii BASF lze z plastů značky Ultrason nově sériově vyrábět 
díly s efektem mramorování standardním vstřikovacím procesem. Tato dekorativní 
technika otevírá designérům prakticky neomezené možnosti v navrhování 
barvených plastových komponent například pro oblast spotřební techniky či 
kuchyňského nádobí, zkrátka tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na estetiku. Je to 
poprvé, kdy se barevné efekty jako odstíny či vzory dají úspěšně reprodukovat.

Barevné odstíny, pruhy a vzory 
v rámci jedné řady vypadají po-
dobně, ale nejsou zcela totožné. 
Díky jemně medovému odstínu je 
Ultrason vhodný pro světlé odstíny 
i pro abstraktní vzory napodobující 
přírodní materiály, například dřevo 
nebo mramor.

Inovativní proces umožňuje vyrá-
bět mramorované výlisky na kon-
venčních vstřikovacích strojích 
snadněji a s větší mírou spolehlivos-
ti, a to za pomoci nových typů try-
sek a speciální dávkovací techniky. 

Ultrason představuje obchodní 
název pro sortiment BASF zahr-

nující polyetersulfon (Ultrason E), 
polysulfon (Ultrason S) a polyfenyl-
sulfon (Ultrason P). Vysoce funkč-
ní materiál se používá k výrobě 
lehkých dílů v elektronice, auto-
mobilovém a leteckém průmy-
slu, ve filtračních membránách 
a komponentech, které přicházejí 
do styku s horkou vodou a potra-
vinami. Ultrason je mechanicky, 
tepelně i chemicky odolný, pevný 
a schválený pro kontakt s potra-
vinami v  EU i USA. Díky svým 
mimořádným vlastnostem může 
v mnoha aplikacích nahradit kovy 
či keramiku.

Možnosti využití jsou nicméně 
širší: efekt mramorování jde rov-
něž aplikovat při zpracování dalších 
termoplastů. Do budoucna se s ním 
budeme moct setkat u rámů brýlí, 
držadel, dekorativních panelů, 
krytů i jiných viditelných součásti 
elektroniky a elektrotechniky.

„Mramorové efekty ve světě 
plastů vždy poutaly pozornost,“ 
říká Filip Dvořák, generální ředi-
tel společnosti BASF v České re-
publice. „Doposud jich však šlo 
dosáhnout jen u složitých vstři-
kovacích forem, a to bez záruky 
 reprodukovatelnosti.“ 

Kompostovatelné tašky z biopolymeru ecovio si nacházejí 
cestu k dalším zákazníkům
Ruku v  ruce s  omezováním tašek z  kon-
venčních plastů přichází příležitost: podle 
BASF, světového lídra chemického průmy-
slu, zaznamená v brzké době boom obcho-
dování s  biopolymery. Aby BASF této pří-
ležitosti co nejlépe využila, spojila síly se 
společností WPO Polymers. 

Cílem spolupráce je prosadit se na špa-
nělském a portugalském trhu, které mají 
v  Evropě patřit mezi nejatraktivnější. 
Důvod je prostý: španělští obchodníci bu-
dou mít od letošního roku povinnost na-
bízet spotřebitelům pouze certifikované 
kompostovatelné tašky. Partneři se zaměří 
konkrétně na výrobu a distribuci fólií řady 
ecovio, která se ideálně hodí pro nákupní 
tašky či pytle na organický odpad a již dříve 
získala potřebná osvědčení. 

Zatímco BASF vyvinula a vyrábí zmíněný 
materiál, WPO Polymers do spolupráce vlo-
ží technologické know-how v oblasti extru-
ze či recyklace. 

Basf_PL02.indd   7 27.10.2021   14:29:02



8 řezání
Te

ch
no

lo
gi

e z
pr

ac
ov

án
í p

la
sT

ů

www.techtydenik.cz

řezání

Frimo: Čistý řez
Bezhlučné, čisté, rychlé, bez odštěpků a bez potřeby následného 
opracování — takové je ultrazvukové řezání pomocí robota. 

Při ultrazvukovém řezání je velmi 
specializovaný nůž rozvibrováván 
pomocí frekvenčního generátoru. 
Čepel provádí tisíce řezných kmitů za 
sekundu, které jsou řízeny frekvencí 
nastavenou na generátoru (obvykle 
20—40 kHz). Čepel a frekvence jsou 
vždy uzpůsobeny individuálním po-
žadavkům zákazníka, aby bylo dosa-
ženo co nejlepších řezů.

Tento všestranný řezný proces 
lze použít k řezání nejrůznějších 
materiálů. Řezat lze sendvičové 
komponenty, všechny typy plas-
tů (vyztužené vlákny i bez nich), 
netkané textilie, textilie a také 
lepenku.

Ultrazvukové řezání je vhodné 
také pro bezodštěkpokvé zeslabe-
ní nosiče a pěny v oblasti předem 
určených lomových linií pro nevi-
ditelné airbagy. Proces nevyžaduje 
žádné následné zpracování. Na zad-
ní straně dochází pouze k minimál-

ní tvorbě otřepů, což nemá za ná-
sledek ztrátu kvality. Další výhoda: 
minimální poloměry lze realizovat 
i s tvarově přesnými řeznými draha-
mi a investice jsou relativně nízké, 
navíc systém nevyžaduje žádné stí-
nění laseru, odsávání ani zvukovou 
izolaci.

Přehled výhod 
ultrazvukového řezání FrIMo 
FlextrIM:
�� tichý proces,
�� žádné nečistoty,

�� čisté hrany,
�� možnost vysoké rychlosti řezání,
�� spolehlivá koncepce strojů 
FRIMO.

Co lze řezat ultrazvukeM:
�� interiérové a exteriérové součásti 
automobilů,
�� nosné konstrukce a pěna (ne-
viditelné zeslabení pro potřeby 
airbagu),
�� kompozitní materiály,
�� díly s lakovaným/barveným 
povrchem,

�� obalové materiály z plastů, 
lepenky atd.,
�� listy/fólie,
�� rohože a textilie
�� a mnoho dalšího.

Ultrazvukové řezání je proto zají-
mavou volbou pro mnoho aplikací, 
protože stroje kombinují výhody 
ultrazvukové technologie s robust-
ní systémovou technologií. A údrž-
ba ta prakticky není potřeba!

www.frimo.com 

ASACLEAN
•  Pro vstřikovací stroje a extruzní linky

•  Speciální typy pro teploty 
160 °C–420 °C

CLEAN PLUS
•  Pro extruzní linky i vstřikování

•  Speciální typy pro teploty 
140 °C–240 °C

•  Rychlé změny / přechody barev a materiálů

•  Odstranění černých teček

•  Snížení zmetkovitosti

•  Vhodné pro horké vtoky

•  Ideální pro odstávky strojů

Vy vyrábíte – my se staráme o čistění.

Šetřete čas a peníze používáním čisticích granulátů a zvyšte tak Vaši produktivitu! 

IMCD
ODBORNÍK 
NA ČISTICÍ
GRANULÁTY

IMCD Czech Republic s.r.o.

Email: info@imcd.cz

Tel.: 233 311 736

www.imcdgroup.com
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Temperace formy kopírující obrys 
dutiny — pouze pro složité geometrie 
lisovaných součástí?
Regulace teploty kopírující tvar dutiny, tzv. konformní temperace, ve vstřikovacích 
formách se mezitím stalo zavedenou metodou pro optimalizaci kvality 
vystřikovaných dílů a výrazné zkrácení doby cyklu. Obvykle se však používá pouze 
pro složité geometrie lisovaných součástí. Současný příklad výroby pouzder pro 
testovací soupravy Covid-19 však ukazuje, že konformní řízení teploty může být také 
kvalitativním a ekonomickým řešením pro ploché díly s jednoduchými obrysy.

Konformní řízení teploty se pou-
žívá často pouze tehdy, jedná-li se 
o velmi složité geometrie lisova-
ných dílů. Ty zjevně velmi kom-
plikují, nebo dokonce znemožňují 
v některých oblastech formy ade-
kvátní řízení teploty formy pomo-
cí konvenční technologie vrtání. 
V mnoha případech se konformní 
temperace formy používá pouze 
jako řešení problémů a používá se 
takříkajíc jako „nouzové řešení“. 
Potenciál pro zkrácení doby cyklu 
a zlepšení kvality lisovaného dílu 
je mnohem širší, než se obecně 
předpokládá.

Při lisování plochého dílu bez slo-
žitějších kontur by sotva někdo při-
šel s nápadem používat konformní 
regulaci teploty. Už jenom úvaha, 
že se konvenční technologie vrtá-
ní bude zdát docela úspěšná, dává 
vývojáři nástrojů často zapome-
nout na jednu možnost: předběžný 

výpočet rozdílů mezi konvenčním 
vrtáním a konformní regulací tep-
loty může poskytnout informace 
o tom, která cesta je ve skutečnosti 
nejekonomičtější.

PŘÍKLAD: POUZDRO TESTOVACÍCH 
SOUPRAV COVID-19

Historicky se konformní regulace 
teploty u plochých součástek jed-
noznačně osvědčila. V době roz-
květu gramofonových desek z PVC 
a kompaktních disků byly tyto vý-
robky již temperovány touto meto-
dou. Proč nebyly nástroje pro tyto 
ploché disky jednoduše tempero-
vány konvenční technologií vrtání 
nebo kanálovými systémy, které 
byly frézovány a poté utěsněny 
O-kroužky? Odpověď na tuto otáz-
ku je velmi jednoduchá: Konformní 
řízení teploty nástrojů bylo v těchto 
případech mnohem ekonomičtější. 
Na pozadí současné pandemické 

situace a často chybějících zdrojů 
medicínských „jednorázových vý-
robků“ by měla být zde jako příklad 
uvedena výroba pouzder pro testo-
vací soupravy Covid-19 v plastikář-
ském průmyslu. Na tomto příkladu 
může společnost CONTURA MTC 
jasně demonstrovat výhody použití 
teplotně řízených nástrojových vlo-
žek kopírujících obrysy dutiny for-
my, přestože se zde jedná o plochý 
díl s jednoduchým obrysem.

VÝRAZNĚ ZKRÁCENÉ DOBY CYKLU
Porovnání doby cyklu však 

ukazuje nezanedbatelné zlep-
šení ve prospěch konformní 
temperace. Již konstrukce ka-
nálů pro regulaci teploty jasně 
ukazuje, že temperační kanály ná-
stroje lze umístit mnohem blíže 
a hustěji ke stěně dutiny formy. 
Regulace teploty kopírující tvar 
dutiny formy může výrazně zlep-

šit výměnu tepla mezi dutinou 
a taveninou plastu. V důsledku 
toho lze výrazně zkrátit doby 
chlazení a cyklu. Pokud porov-
náte doby cyklu těchto různě 
temperovaných forem, získáte 
5,5 s pro konvenčně tempero-
vanou formu a 3,5 s pro kon-
formně temperovanou formu. 
V tomto případě dodatečná inves-
tice do konformní regulace teploty 
formy vede až k 36% zlepšení pro-
duktivity nástrojů a amortizuje se 
za méně než 3 měsíce. 

regulace teploty

Soupravy pro rychlé testování hrají ústřední roli v boji proti pandemii Obrázek: Contura MTC

Konstrukce chladicího kanálu 
pro  konvenční (červené kanály) 
a  konformní temperaci (� alové kanály)
 Obrázek: Contura MTC

ZASTOUPENÍ PRO 
ČESKOU A SLOVENSKOU 
REPUBLIKU:
Ing. Jiří Rejhon, CSc.
Francouzská 11
120 00 Praha 2
mobil: +420 602 208 202
e-mail: jiri@rejhon.cz
www.contura-mtc.de

Hämmerstraße 6 · D-58708 Menden · Tel.: +49 2373 39646-50

www.contura-mtc.com

Využijte také potenciál CONTURA®!

Temperací kopírující obrysy kavity formy docílíte 
maximální produktivity při nejvyšší kvalitě povr-
chu výstřiku. I optické komponenty mají optimál-

ní kvalitu díky úplné kontrole procesu. 

OPTIMÁLNÍ
VÝSLEDKY

Ing. Jiří Rejhon, CSc. • Francouzská 11, 120 00 Praha 2 • mobil: +420 602 208 202 • e-mail: jiri@rejhon.cz

www.contura-mtc.de
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čištění

CDC automatická čistící jednotka 
ZZ tOP odstraňuje usazeniny
Poeticky vypadající úsady „vodního kamene“, který vznikají chladicích kanálech 
vlivem působení tepla jsou příčinou ryze praktických problémů s kvalitou produkce 
a přímým dopadem na zhoršení cash-flow vstřikoven plastů. 

Obecně lze rozdělit úsady vodního 
kamene na tři skupiny, z hlediska 
čištění je však lze zjednodušit na 
skupiny dvě. Proto byla čistička 
CDC jako první na trhu konstruo-
vána se dvěma oddělenými tanky 
pro kombinované čištění obou 
hlavních skupin těchto úsad.

Dva nemísitelné tanky — 
záruka úspěchu

Tank číslo jedna je obsahuje 
optimálně naředěnou kyselinu 
pro efektivní čištění úsad uhliči-
tanů (laicky vodní kámen), křemi-

čitanů a fosforečnanů barevných 
kovů. Chemicko-mechanická pulz-
ní technologie podstatně zkracuje 
dobu čištění.

Tank číslo dva pak obsahuje neut-
ralizační prostředek se specifickými 
přísadami, které působí na úsady 
organického typu, navíc neutrali-
zuje působení zbytkové vlhkosti 
kyselinového čistícího cyklu.

Při testech, které dělali v rámci své 
práce studenti brněnského gymná-
zia BiGy, byl prokázán významný 
synergický efekt kombinace stří-
dání chemicko-mechanického 

čištění s přepínáním tanků pro eli-
minaci jednotlivých typů úsad. 
Přednášku, která byla závěrem je-
jich testů najdete na adrese: youtu.
be/Cf8TJTWBRCE.

Právě rychlost čištění, kterou 
umožnilo jednoduché přepínání 
dvou oddělených provozních ka-
palin v kombinaci s jednoduchým 
přepínáním stálo za úspěchem 
základní jednotky CDC. Ve vývo-
ji následovaly robustní jednotky 
CDC pro vysokokapacitní čištění 
velkých forem s oversize tanky 
a přívody provozních kapalin opti-

malizovaných pro minimální tlako-
vé ztráty, nasazované například pro 
čištění forem pro zdravotní techni-
ku, potravinářství a/nebo kritické 
díly do automotive.

Jak s oblibou opakuje zakladatel 
firmy Jan Svoboda s. r. o., s formou 
je to jak s pivem. Čisté trubky dělají 
kvalitu a krátké cykly.

zapni-zapomeň — top verze 
čištění

Vzhledem k neustále se zvyšují-
cím nárokům na kvalitu plastových 
dílů a ubývajícím lidským zdrojům, 
vyvinula firma Ermanno Balzi spo-
lu s  firmou Jan Svoboda automa-
tickou čisticí jednotku pro čištění 
chladicích kanálů s označením „A“. 
Cílem bylo minimalizovat počet 

CDC automatická čistící jednotka ZZ TOP

Svoboda_PL02.indd   12 27.10.2021   14:28:49
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lidských zásahů do procesu čiště-
ní tak, aby se nedostatková lidská 
síla využila na speci� cké procesy, 
kde je člověk nenahraditelný a zá-
roveň, aby byla zachována vysoká 
kvalita čištění chladících okruhů. 
Podstatným bodem vývoje bylo 
také maximalizovat počet forem, 
které lze během směny důkladně 
vyčistit tak, aby bylo možné čištění 
převést do režimu prevence.

Nová verze CDC-ZZ TOP tedy po-
skytuje uživatelům zařízení ve sty-
lu „zapoj-zapni-zapomeň-vyčisti-
-zopakuj“.

MINIMUM LIDSKÉ PRÁCE, 
MAXIMUM ČISTOTY 
= CDC — V. ZZ TOP

Automatická jednotka CDC-A od-
straňuje nejen usazeniny vodní-
ho kamene, ale také biologických 
úsad, které výrazně zhoršují kvalitu 
plastových výstřiků. Tyto usazeni-
ny brání průtoku chladicí kapaliny, 
čímž aktivně snižují konvekční pře-
stup vneseného tepla z plastu do 
chladicí vody a destruují plánova-

nou tepelnou homogenitu formy. 
Logicky snižují účinnost chlazení 
při vstřikování a co je horší, zvyšují 
tepelné zatížení v meziprostorech 
s nedokonalým chlazením.

Jak říká Martin Žilka, specialista 
údržby forem z � rmy Letoplast: 
„Za všechny situace, ve kterých 
nám vyčištění přístrojem CDC ve-
lice pomohlo, mohu jmenovat na-
příklad silnostěnný výlisek plněný 
nadouvadlem. Zde byly dlouhodo-
bé problémy s deformacemi, které 
po vyčištění chladicích okruhů 
zcela vymizely. Závěrem mohu říci, 
že investice do CDC jednotky se 
nám mnohonásobně vrátila v nižší 
zmetkovitosti.

RYCHLE, JEDNODUŠE, EFEKTIVNĚ 
— PROSTĚ ZZ TOP

Čisticí jednotku lze napojit na for-
mu po každém sundání formy 
ze stroje. Následně stačí kliknout 
na tlačítko Start a jednotka provede 
požadovaný sled čisticích úkonů. 
Standardní cyklus se skládá z vyčiš-
tění jednoho typu úsady, následuje 
ochrana provozní kapaliny, přepnu-
tí na druhý tank s druhou provozní 
kapalinou pro čištění sekundárního 
typu úsad. Po dokončení čištění se-
kundárních úsad následuje znovu 
ochrana provozní kapaliny a celý 
cyklus se opakuje podle uživatel-
sky de� novaného počtu opakování.

Automatická čisticí jednotka 
CDC-A se dodává ve dvou veli-
kostech. Pro běžné formy posta-
čuje standardní velikost nádržek 
(2×  75  litrů). U rozměrných forem 
a vysokých objemů se uplatní ná-
drže 2× 120 litrů. 

TŘI NEZÁVISLÉ TYPY ČIŠTĚNÍ PRO 
MAXIMÁLNÍ ZRYCHLENÍ

Dva základní typy úsad a zcela 
rozdílné podmínky ve vstřikov-
nách plastů jsou důvodem třech 
nezávislých čistících programů se 
čtyřmi separátními nastaveními.
  Kompletní program střídá ky-
selinu a úsadu včetně ochrany 
provozní kapaliny pro komplexní 
čištění.
  Program kyselinka zrychluje čiš-
tění forem ve vstřikovnách, kte-
ré mají tvrdou vodu a primární 

problém je s úsadami typu vodní 
kámen
  Program pasivace je optimalizo-
vaný pro � rmy, které řeší spíše 
biologické úsady

TŘI TYPIZOVANÉ DÉLKY CYKLU 
ČIŠTĚNÍ + JEDEN UŽIVATELSKÝ 
NAVÍC

Systém akcentuje potřebu různě 
dlouhých čistících cyklů, podle 
aktuálního znečištění. Typický pří-
klad je forma z jiné vstřikovny, for-
ma s extrémní citlivostí na homo-
genitu teplotního pole, preventivní 
přečištění, komplexní plánovaná 
údržba, nebo mezicyklové pročiš-
tění na stroji. Proto jsou součástí 
volby jak různě dlouhé, přednasta-
vené cykly, tak i cyklus uživatel-
ský, který se dá přestavovat podle 
potřeby.

Do listu preventivní údržby se 
tedy dá předepsat požadovaný 
typ cyklu a například s pomocí 
PRM systému MLIT může údržba 
bez problémů prokázat, že dodr-
žela všechny předepsaná kontrolní 
body a procedury.

Výhodou kombinace CDC ZZ TOP 
a MLIT je pak i to, že výsledná data 
se dají zpětně dohledat a preven-
tivně upravit procedury na míru 
formy, materiálů, technologických 
podmínek atd. 

O firmě
Firma JAN SVOBODA s.r.o. od roku 1995 aktivně hledá a dodává špičkové polo-
tovary pro forma na plasty a lehké kovy. Pod jednou značkou najdete kumulaci 
ekologických řešení pro vstřikování plastů, které pomáhají šetřit peníze při výrobě 
a splňují vysoké nároky na ekologii procesu vstřikování plastů.

Čištění chladicích okruhů 
forem — přednáší 
RNDr. Jan Taraba PhD

Poeticky vypadající úsady vodního kamene, který vznikají chladících kanálech 
forem díky působení tepla jsou příčinou ryze praktických problémů

Usazeniny brání průtoku chladící ka-
paliny, čímž aktivně snižují konvekční 
přestup vneseného tepla z plastu do 
chladící vody a destruují plánovanou 
tepelnou homogenitu formy

Tři nezávislé typy čištění pro maximální zrychlení
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Samoblokovací válec 
V270CG — nová, 
vylepšená generace je zde
Válec V270CG je vylepšeným následovníkem V260CF a nabízí všechny jeho výhody, 
k nimž patří například volitelné bezpečnostní těsnění, které zajišťuje uzamčení válce 
při zasunuté pístnici pro ochranu obsluhy.

Díky přepracovanému designu lze 
zrychlit a zlevnit výrobu samoblo-
kovacích válců. Válce s nosností 
10 t a více cenově se tak stávají 
podstatně dostupnějšími a jsou 
ekonomickou variantou i pro men-
ší formy.

Ve skladové nabídce je minimálně 
5 zdvihů pro každý průměr válce. 
Díky inovovanému tělu z jednoho 
dílu, pak lze jednoduše vyrobit li-
bovolný zdvih na přání zákazníka.

Spolehlivý samoblokovací sys-
tém vychází z řady CF, navíc však 

umožňuje předpětí pístnice, je-
hož správné nastavení může za-
mezit přetokům. Zásadní inovace 
se týkají vnitřního prostoru vál-
ce, který již není rozdělen na dvě 
části. Podstatně se tím snižují ná-
klady na výrobu válce a zkracují 
se dodací lhůty. Vnitřní prostor 
je navíc volně průchozí, takže 
pro dosažení delších zdvihů ne-
jsou zapotřebí rozpěrky a válec 
lze snadno přizpůsobit vašim 
požadavkům.

BEZOBSLUŽNÉ SNÍMÁNÍ POLOHY
Nový indukční typ snímače polo-

hy, je dodáván přesně nastaven na 
polohu již z výroby, kde byl každý 
válec a každý sensor důkladně otes-
tován. Přepracovaný design uchy-
cení sensorů pak zabraňuje rozla-
dění sensorů obsluhou a zvyšuje 

užitkovou hodnotu válce. Snímače 
jsou zcela bez pohyblivých členů 
a jsou testovány na odolnost přesa-
hují 106 cyklů. 

JEDNODUŠŠÍ ÚDRŽBA
Bohužel, může se stát. 

Mechanické poškození pístnice, 
úderem, vrypem, nebo nevhodně 
aplikovanými kleštěmi. Nebo pili-
ny v hydraulickém oleji. Proto má 
nová generace samoblokokovací-
ho válce masivní vodící pouzdro 
s vylepšeným vedením pístnice, 
které prodlužuje životnost těsní-
cích prvků, omezuje destrukci těs-
nění vyosením a/nebo pevnými 
částečkami v oleji. Navíc pomáhá 
eliminovat nepřesnosti výroby 
a usazení. Jednoduše vyměnitel-
né formou „kus za kus“ pro případ 
nouze. 

Zesílené zadní krycí víko, zkra-
cuje údržbu při mechanickém 
poškození pístnice na minimum. 
Celá údržba je postavena tak aby 
i nevyškolená obsluha dokázala 
jednoduše, během pár minut vy-
řešit potenciální problémy tak, aby 
výroba nestála.

RYCHLEJŠÍ USTAVENÍ NA POZICI
Inovovaná příruba vychází 

z dlouholetých zkušeností našich 
techniků s aplikací a vychází vstříc 
požadavkům nástrojárny i vstřikov-
ny. Nástrojárna jednoduše a rychle 
ustaví válec na pozici a během pár 
okamžiků přesně nastaví přední 
koncovou polohu, včetně předpětí. 
Lisovna dokáže svižně polohovat 
přívody oleje do potřebného místa, 
aby bylo zapojování co nejjedno-
dušší.  

Základní 
benefity:
  jedno robustní tělo se zvýšenou 
odolností,
  rychlejší výroba a tedy i nižší cena 
pro uživatele,
  jednodušší nastavení sensorů,
  žádný únik oleje okolo snímačů,
  jednodušší a rychlejší pravidelná 
údržba,
  libovolné zdvihy.

Zkuste 
kon� gurator.jansvoboda.cz 
a získejte prodlouženou podporu 
na hydraulické válce VEGA

Záruka na práci?
My dáváme 

ZÁRUKU NA STROJ!

www.jswmachines.cz www.machinelogit.com www.jansvoboda.cz

Jak dlouhou záruku mají stroje JSW?
Proč nabízíme servis zdarma?
Zjistěte posláním SMS pomocí QR kódu
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čištění

Technologie čištění pomocí CO2
LZE PROCESY ZAUTOMATIZOVAT 
NEBO SNAD DOKONCE 
ZAMĚNIT?
Bezvadně čisté povrchy zboží a vý-
robních zařízení jsou nezbytným 
předpokladem kvalitní výroby. 
Jedná se většinou o povrchy forem 
v  gumárenském a plastikářském 
průmyslu, ve slévárnách a v ne-
poslední řadě v  lakovnách plastů. 
Nároky na čištěné plochy se neu-
stále zvyšují. Pro zajištění vysoké 
kvality výroby musí být povrchy 
dokonale zbaveny zbytků separá-
torů, chemických nánosů, makro/
mikro částic, zbytků olejů, mastnot, 
otisků prstů, atd. 

V souladu s nezbytnou ochranou 
životního prostředí se posledních 
patnáct let na trhu průmyslové-
ho čištění uplatňuje neabrazivní 

tryskání suchým ledem a sněhem, 
které postupně vytlačují tradiční 
organická rozpouštědla, chlorova-
né sloučeniny a ostatní většinou 
jedovaté chemikálie.

TRYSKÁNÍ SUCHÝM LEDEM
Čištění peletami suchého ledu je 

účinný proces dostatečně agresivní 
pro čištění forem a technologických 
zařízení (obr. 1). Již řadu let se roz-
sah jeho aplikací postupně rozši-
řuje a zasahuje i do oblasti potravi-
nářství, opravárenství, stavebnictví 
a dalších oborů. V době zvýšených 
nároků a požadavků na automatiza-
ci je však problematické tento pro-
ces zautomatizovat, a to jak na stra-

ně plnění pelet do tryskacího stroje, 
tak i na straně samotného tryskání. 
Pro majitele peletizérů je situace 
jednodušší v tom, že lze vyrobené 
pelety dávkovat přímo z peletizéru 
do tryskacího stroje, ale u ostat-
ních je automatizace dávkování 
daleko komplikovanější. Samotné 
tryskání suchým ledem, vzhle-
dem k nehomogennímu rozložení, 
přilnavosti a charakteru nečistot, 

se bez ručního tryskání prakticky 
neobejde. Naproti tomu u průmy-
slového čištění suchým sněhem, 
ve srovnání s  tryskáním peletami, 
je automatizace poměrně snadno 
představitelná.

Obr. 3: Automatizované čištění sněhem LCO2 — robot

Obr. 2: IceMaster LC včetně ploché trysky POM 80×1,5

Obr. 1: Zařízení na tryskání suchým ledem: AscoJet 2008 Combi Pro

Obr. 4: Automatizované čištění sněhem LCO2 
— manipulátor

Obr. 5: Kryogenní zásobník pro skladování LCO2
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Odborné dotazy:
Ing. Jiří Svatoš
aplikační inženýr www.messer.cz

SEGMENT PRŮMYSLOVÉHO ČIŠTĚNÍ

Odstraňování velmi přilnavých nečistot jako ź
plastů, tmelů, kaučuků, lepidel a nátěrů. 

Sanace interiérů a exteriérů po požáru, ź
odstranění graffiti a žvýkaček.

Čištění pecí, technologických zařízení, kokil, ź
jaderníků a reflow pájecích pecí. 

Čištění zbytků těst z pekárenských zařízení, ź
potravinářských forem a dopravníků.

Automatizované čištění plastů před lakováním.ź

Messer Technogas nabízí účinné čištění 
povrchů suchým ledem ASCOJET a suchým 

sněhem Ice Master v následujících aplikacích:

Tel.: +420 602 339 214

jiri.svatos@messergroup.com

Navštivte nás na strojírenském veletrhu MSV v Brně
8.–12. 11. 2021 (pavilon V, stánek č. 095)

Messer_185x126.indd   1 26.10.2021   15:00:33

Čištění suchým sněhem
Čištění suchým sněhem je podob-

ný proces jako tryskání peletami su-
chého ledu, s tím rozdílem, že drob-
né jehličky suchého ledu s teplotou 
–78,5 °C se vytvářejí přímo v průběhu 
čištění uvolněním tlaku kapalného 
oxidu uhličitého. K takto uvolněným 
částicím LCO2 je přidáváno úměrné 
množství tlakového vzduchu, který 
zrychluje tyto drobné částice sněhu 
na výstupu z čistících trysek. Stejně 
jako čištění peletami suchého ledu 
je čištění sněhem LCO2 proces, který 
negeneruje sekundární znečištění, 
částice sněhu po dopadu na povrch 
substrátu vysublimují do formy 
plynného CO2 a společně se vzdu-
chem jsou pak odsávány do atmosfé-
ry. Pokud to pracovní prostředí dovo-
lí, velkou výhodou obou technologií 

je jeho použití přímo v  procesu na 
výrobním zařízení, tedy bez demon-
táže a následné montáže čištěných 
dílů, např. forem. Pokud to pracov-
ní prostředí nedovolí, bývá dnes již 
standardem implementace zvukově 
izolované čistící kabiny.

Pokrok díky automatizaci
Úspěšná automatizace procesu 

čištění suchým sněhem vyžaduje 
kompletní dodávku systému čištění, 
tedy trvalý přísun kapalného oxidu 
uhličitého o tlaku 40—60 bar, umís-
tění čistící hlavice s tryskou (obr. 2) 
na robot (obr. 3), popř. lineární mani-
pulátor (obr. 4), zvukově izolovanou 
čistící kabinu včetně odsávání, kte-
rým je kontaminovaný vzduch včet-
ně plynného CO2 odváděn do atmo-
sféry a telemetrie pro optimalizaci 
skladovacího množství kapalného 
LCO2. Vzhledem ke spotřebám oxi-
du uhličitého jsou nejvhodnějším 
zdrojem skladování kryogenní zá-
sobníky (obr. 5).

Jak na Jemný, ale hluboký 
desén

Několikaleté zkušenosti jedno-
značně prokázaly, že správným 

nastavením technologických para-
metrů (tlak a množství kapalného 
LCO2, množství tlakového vzduchu 
a vhodný tvar trysky) lze suchý sníh 
aplikovat i pro čištění průmyslo-
vých forem, a to především forem 
se zvláště jemnou a hlubokou figu-
rou desénu, kde se dříve používané 
tryskání peletami suchým ledem 
ukázalo jako zcela neúčinné (obr. 6). 
Otázkou je také geometrie čištěného 
povrchu. Geometrie ovlivňuje výběr 
technologie, jednoznačně se ukazu-
je čištění suchým sněhem jako vel-
mi účinné právě u členitějších tvarů. 

závěrem
Proces čištění suchým sněhem 

v  současné době plně vyhovuje 
rostoucím požadavkům automa-

tizovaného čištění. Nahrazuje ma-
nuální čištění za pomoci různých 
organických rozpouštědel nebo 
velkého množství vody s následný-
mi požadavky na čištění odpadních 
vod. I když čištění sněhem není tak 
agresivní jako čištění peletami su-
chého ledu, lze volbou vhodných 
parametrů a povrchů obě technolo-
gie zaměnit. V některých případech, 
jako jsou například formy s jemnou 
texturou desénu, lze dosáhnout 
lepších čistících výsledků než 
při čištění peletami suchého ledu. 
Výše prezentované technologie 
včetně dodávky, montáže, uvedení 
do provozu, záručního a pozáruč-
ního servisu — jsou obsaženy v zá-
kladní nabídce společnosti Messer 
Technogas. 

Messer Technogas s. r. o.
Ing. Jiří Svatoš
Aplikační inženýr
+420 602 339 214
jiri.svatos@messergroup.com

Obr. 6: IceMaster XSP pro hluboký desén
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CM-36dG, CM-36dGV a  CM-36d 
jsou př í m í nástupc i stol n íc h 
spek t rofotomet r ů CM-3600A 
a  CM-3610A, které jsou zákla-
dem kont roly ja kost i  ba rev-

ně kritických materiálů v  auto-
mobilovém pr ůmyslu, v ý rob-
ců bar v iv a  pigmentů, plastů 
apod. T y to spektrofotometr y 
jsou zaměřeny hlavně na  kont-
rolu barevné shody dodavatelů 
barev, plastů, textilu atd., kde 
simultánní měření barevnosti 
a  lesku tvoří nedílnou součást 
rutinní kontroly jakosti. 

Spektrofotometr CM-36dG je 
vysoce přesný spektrofotometr 
schopný měřit barvu buď odra-
zem, nebo transmisí, je ideál-
ní pro širokou škálu materiálů, 
jako jsou plasty, barvy, kerami-
ka, chemické polotovar y atd. 
Popr vé v  h istor i i integrova la 
společnost Konica Minolta Sen-
sing do  stolního spektrofoto-
metru 60° leskoměr vyhovují-
cí normě ISO 2813, který umož-

ňuje simultánní měření barev 
a lesku, což šetří čas i náklady.

C M-36dG v y u ž ívá patento -
va nou a  osvědčenou metodu 
numerické kontroly UV „Nume-

r i c a l  U V  C o n t r o l “  ( N U VC ), 
nepřekonatel nou tec h nolog i i 
pro úpravy UV při měření vzor-
ků, které obsahují optické zjas-
ňovače typické ve výrobě papí-
ru, buničiny, textilií atd.

Do  př íst roje bylo za h r nuto 
několik nových funkcí pro zlep-
šení uživatelského komfortu, 
indikační LED diody poskytující 
jasnou vizuální zpětnou vazbu, 
integrovaná kamera pro náhled 
umístění vzorků a hlášení a vše-

strannou adjustaci úhlu apertu-
ry, umožňující měření v  klasic-
kém horizontálním uspořádá-

ní nebo otočení o 90 ° k měření 
např. práškových materiálů sty-
lem „Top-port“. Přístroj dispo-
nuje volbou velikostí apertur 
pro reflexní měření. 

Patentované technologie spo-
lečnosti Konica Minolta zajišťují 
nejvyšší úroveň přesnosti a opa-
kovatelnosti pro tuto třídu pří-
strojů. Proslulá přesnost a stabi-
lita společnosti Konica Minolta 
je podporována naší nejnovější 
inovací „Analýza a přizpůsobe-
ní vlnové délky“ (WA A), která 
zákazníkům dává možnost kon-
trolovat a  upravovat CM-36dG 
během kalibrace, a  zajistit tak 
perfektní nastavení přístroje. 

Nec hte si  nezáva zně před-
vést CM-36dG v  jeho plné krá-
se, v  kombinaci s  jednoduchým 
QC SW Spectramagic NX nebo 
i s modulem pro tvorbu receptur. 
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Měření barevnosti a lesku novou řadou 
spektrofotometrů Konica Minolta
JAPONSKÝ VÝROBCE ŠPIČKOVÝCH OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ KONICA MINOLTA 
PŘICHÁZÍ NA TRH S NOVOU ŘADOU STOLNÍCH SPEKTROFOTOMETRŮ CM-36DG, 
URČENÝCH K PRECIZNÍ SPRÁVĚ BAREV A LESKU. 

Lukáš Válek, ANAMET, s. r. o, o� ciální dealer 
Konica Minolta Sensing B.V. v ČR a SR
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 Ovládání přes řídicí rozhraní MyKratos, které splňuje požadavky 
    průmyslu 4.0.

 Unikátní systém vzdálené servisní podpory MyAngel 24, který 
    zefektivňuje servisní činnost a snižuje náklady na servis komor.

 Univerzální zkušební stroje — trhačky pro zkoušky v tahu, tlaku a ohybu.

 Rázová kladiva pro zkoušky metodami Charpy a IZOD s kapacitou až 50J.

 Tvrdoměry pro zkoušky metodou vtlačení kuličky podle normy 
    ČSN EN ISO 2039-1.

 Výtlačné plastometry pro stanovení indexu toku plastů — MFI.

 Přístroje HDTM pro stanovení teploty měknutí plastů podle VICATA (VST) 
    a stanovení teploty průhybu plastů při zatížení (HDT).  

Bližší informace o produktech těchto ¦ rem 
naleznete na webu www.anamet.cz

Pomocí přístroje identiPol určíte identitu vstupního materiálu a deteku-
jete i minoritní kontaminaci jiným polymerem. IdentiPol dokáže identi-
¦ kovat všechny druhy běžně používaných polymerů, jako jsou např. PP, 
PC, LDPE, HDPE, PA6, PA66, PS, PET. V případě PE a PP dokáže identiPol 
v rámci měření indikovat navíc index toku taveniny zkoumaného vzorku.
IdentiPol QA2 je navržen jako jednoduchý nástroj umožňující rychlou 
identi¦ kaci a kontrolu kvality termoplastických materiálů přímo v pro-
vozech na výrobu a zpracování polymerů. Přístroj je speciálně vyvinut 
pro posouzení kvality nového materiálu a jeho použitelnosti ve výrob-

ním procesu. Toho je dosaženo automatickým porovnáním vlastnos-
tí nového materiálu přicházejícího do výroby s vlastnostmi známého 
materiálu s vyhovující kvalitou, jehož parametry byly vloženy uživate-
lem do databáze přístroje.

Jsou pravidelné dodávky polymerů na  vstupu do  vaší výroby kvalitativně identické?  Obdrželi jste neznámý 
materiál?  Potřebujete ho identifikovat?  Jak se materiál chová při zpracování?  A jaký mají tyto materiály index 
toku?   Na tyto otázky odpoví identiPol rychlou a snadnou analýzou polymerních materiálů!

Pod značkou ACS dodáváme teplotní a  klimatické komory firmy Angelantoni Test Technology Srl pro testování 
odolnosti plastových výrobků vůči okolnímu prostředí. Komory jsou používány pro simulaci teplotních a vlhkostních 
cyklů v automobilovém průmyslu:

Zkušební stroje firmy Tinius Olsen pro stanovení mechanických 
a tepelných vlastností plastů, mezi které patří zejména následující 
zařízení:
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veletrhy

WITTMANN BATTENFELD 
živě na Fakumě 2021
Po roční přestávce konání veletrhu Fakuma je skupina WITTMANN potěšena, že je 
zpět naživo ve Friedrichshafenu a představuje své hlavní produkty na stánku 1204 
v hale B1. Naživo ale tentokrát znamená více než jen přítomnost na místě. Kromě 
exponátů, které si lze ve Friedrichshafenu prohlédnout fyzicky, nabídne � rma 
také možnost přímého připojení na další technická centra prostřednictvím nové 
interaktivní technologie WITTMANN Interactive a poskytne tak pohled na další 
exponáty.

NOVINKA: SmartPlus
Vrcholem letošní prezentace společ-
nosti WITTMANN BATTENFELD je 
nový SmartPlus. Jde o servohydrau-
lický stroj, který se vyznačuje vyso-
kou úrovní hospodárnosti, energe-
tické účinnosti a opakovatelnosti. 
Použitím osvědčených technologií 
a zvolených opcí je u tohoto stroje 
možno nabídnout kratší dodací lhů-
ty a vynikající poměr ceny a výkonu.

Zvláště pozoruhodné pro SmartPlus 
je nové ovládání B8X s vlastními 

řídicími prvky. Ty umožňují vyšší 
taktovací frekvenci, kratší reakční 
časy a vyšší reprodukovatelnost dílů 
při nezměněném snadném použití 
a obvyklé vizualizaci. Je samozřej-
mé, že SmartPlus je rovněž vybaven 
technologií rekuperace energie KERS 
vyvinutou pro stroje EcoPower.

SmartPlus v současné době použí-
vají vybraní zákazníci k praktickým 
testům. Očekává se, že stroj bude 
k dispozici v první sérii s uzavíra-

cími silami v rozmezí 60 až 180 t 
od 4. čtvrtletí 2021.

Výhody nového SmartPlus bu-
dou prezentovány prostřednic-
tvím modelu SmartPlus 180/750. 
Systém je vybaven aplikačním 
softwarem HiQ Flow®, novým 
systémem monitorování stavu 
CMS-Light pro monitorování roz-
šířených, pro servis relevantních 
parametrů stroje a gravimetrickým 
dávkovacím zařízením GRAVIMAX 
G14. Automatizace s robotem 

WITTMANN PRIMUS 26T je im-
plementována pomocí buňky 
Easy vyvinuté a vyrobené společ-
ností WITTMANN BATTENFELD 
Germany Norimberk. Easy-Cell, 
která je namontována na kolečkách, 
nemá ochranná dvířka, a proto vy-
žaduje jen minimální prostor ved-
le vstřikovacího stroje. Navzdory 
kompaktnímu designu zákazník 
obdrží veškeré bezpečnostní vyba-
vení vyhovující CE.

Na stroji SmartPlus 180/750 bude 
vyráběn kryt kola travní sekačky 
z PP pomocí formy firmy Uralan, 
Německo. V zájmu udržitelné 
výroby se používá směs nového 
a recyklovaného materiálu. K za-
jištění kvality dílů je stroj vyba-
ven software HiQ Flow®. Jedná 
se o řízení vstřikování související 
s viskozitou materiálu, pomocí 
kterého jsou kompenzovány tep-
lotní vlivy a vlivy šarže na viskozi-
tu materiálu.

www.techtydenik.cz

SmartPlus 60
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MEDICÍNSKÁ APLIKACE VE 
VÝROBNÍ BUŇCE EcoPower 55
Prostřednictvím výroby hadicové 
spony pro lékařskou technologii 
s 8dutinovou formou od � rmy 
WILAmed, Německo demonstruje 
WITTMANN BATTENFELD svou 
kompetenci v oblasti digitaliza-
ce. Je zde použit plně elektrický 
EcoPower 55/350 vybavený softwa-
rovými balíčky HiQ Flow® pro kom-
penzaci kolísání viskozity, HiQ Melt 
pro sledování kvality materiálu 
a HiQ Metering pro aktivní zavírání 
zpětného kroužku.

Do řízení stroje UNILOG B8 je in-
tegrován robot WITTMANN W918, 
segmentová rotační sušička ATON 
plus H30 a tři jednotky pro regula-
ci teploty ze série TEMPRO plus D 
a také systém MES TEMI + prostřed-
nictvím WITTMANN 4.0. Na řízení 
UNILOG B8 je také použit elektro-
nický list forem. Výrobní buňka pro-
pojená prostřednictvím směrovače 
WITTMANN 4.0 tak může zkontro-
lovat, zda jsou připojená periferní 
zařízení pro předem zvolenou vý-
robní sadu dat dostatečná, nebo zda 
je vyžadováno další příslušenství. 
Také v této aplikaci bude automati-
zace implementována pomocí buň-
ky Easy od společnosti WITTMANN 
BATTENFELD Německo.

LSR APLIKACE NA MicroPower 
15/10H/10H COMBIMOULD
Firma WITTMANN BATTENFELD 
na Fakumě předvede své know-how 
v oblasti zpracování LSR a vstřikování 
malých a mikro dílů na výrobě opěr-
ného prstence se silikonovou mem-
bránou z PC a LSR na MicroPower 
15/10H/10H COMBIMOULD.

Vícekomponentní MicroPower 
je vybaven dvěma horizontálně 
uspořádanými vstřikovacími jed-

notkami a otočným talířem. Stroj 
je určen pro vstřikování v  čistých 
prostorách. Otočný talíř je zcela 
zapouzdřen. Všechna připojení 
pro topení, teplotní čidla, regulaci 
teploty vody, pneumatiku jádra 
a snímače, jakož i vypouštěcí ventil 
jsou provedeny na otočném talíři. 
Výsledná krátká připojení k formě 
zvyšují obslužný komfort stroje. 
Stejně jako u standardního stroje 
jsou vstřikovací jednotky vícekom-

ponentního stroje MicroPower pro-
vedeny ve formě dvoustupňových 
agregátů se šnekem a pístem s ob-
jemem dávky 4 cm3, které díky nej-
kratším dráhám tečení umožňují 
zpracování tepelně homogenní ta-
veniny a tím vynikající kvalitu dílů.

Materiály použité pro prezento-
vaný opěrný prstenec jsou polykar-
bonát (Makrolon) od � rmy Covestro 
a samolepicí LSR (Siloprene) od � r-
my Momentive. Nástroj byl vytvořen 
ve spolupráci se společností Nexus. 
Dávkovací systém LSR pochází 
od Nexusu a je vybaven novým dáv-
kovacím systémem Servomix s roz-
hraním OPC UA (Euromap 82.3).

IMAGOXT PRO MINIMALIZACI 
SPOTŘEBY ENERGIE
Všechny stroje vystavené na stánku 
WITTMANN budou vybaveny soft-
warem IMAGOxt, přídavným mo-
dulem pro MES TEMI +. IMAGOxt 
umožňuje sledování a hlídání spo-
třeby energie nebo energetického 
toku.

S pomocí IMAGOxt lze pro připo-
jené stroje vytvořit podrobnou ana-
lýzu nákladů na energii. Následně 
lze generovat KPI de� nované uži-
vatelem, generovat personalizova-
né zprávy a alarmy a sledovat ener-
getickou náročnost společnosti.

CENTRUM AIRMOULD®
Nejnovější vývoj v oblasti techno-
logie vstřikování s  podporou ply-
nu AIRMOULD® bude představen 
na stánku ve vyhrazeném centru 
AIRMOULD®. Zájemci se zde mo-
hou dozvědět více o možnostech, 

Hadicová spona pro medicínskou techniku, vyrobena na EcoPower 55/350, výrobní buňka WITTMANN 4.0

Modul pro regulaci tlaku a ruční obslužné 
zařízení AIRMOULD® Next
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které tato technologie nabízí z hle-
diska opakované výroby dílů, jakož 
i o výhodách nového modulu pro 
regulaci tlaku a ručního obslužné-
ho zařízení AIRMOULD® Next nové 
generace.

WITTMANN INTERACTIVE — 
STREAMOVÁNÍ Z VELETRHU DO 
TECHNICKÝCH CENTER:
Kromě exponátů vystavených 
na stánku 1204 v hale B1 nabízí sku-
pina WITTMANN svým návštěvní-
kům možnost připojit se do tech-
nických center v Kottingbrunnu, 
Meinerzhagenu a Norimberku 
pomocí nové interaktivní me-
diální technologie WITTMANN 
Interactive a získat zde informace 
o dalších vybraných exponátech.

Prostřednictvím WITTMANN 
Interactive bude WITTMANN 
BATTENFELD prezentovat stávají-
cí technologie, jako je technologie 
odlehčených dílů CELLMOULD® 
na MacroPower 1100/12800. Tento 
stroj se používá k výrobě opěrky 
sedadla z PP pro německý sportov-
ní vůz s jednodutinovou formou 
od � rmy Frimo, Německo.

Kromě toho bude v expozici 
v Meinerzhagenu ukázána inline 

recyklace se zařízením SmartPower 
60 Ingrider. Na stroji s  dvojitou 
dvoudutinovou formou se bude 
vyrábět pohár s víkem z PS.

Kromě již známých technologií 
budou na jednotlivých místech 
představeny také nové aplikace:

VSTŘIKO-LISOVÁNÍ 
TENKOSTĚNNÝCH DÍLŮ
Při vstřiko-lisování (ICM — injection 
compression molding) se tavenina 
vstřikuje do formy, která není zce-
la uzavřena. Tvarování probíhá po 
úplném uzavření formy vtlačením 
taveniny do dutiny. To znamená, že 
nástroj lze naplnit menším tlakem, 
což má za následek snížení vnitřní-
ho pnutí dílu.

WITTMANN BATTENFELD 
představuje tuto technologii 
v Kottingbrunnu pomocí vyso-
korychlostního EcoPower Xpress 
160/1100+. Stroj je vybaven robo-
tem WITTMANN pro rychlé vyjmu-
tí dílů. Se čtyřdutinovou formou od 
� rmy GLAROFORM, Švýcarsko se 
v krátkém cyklu vyrobí pohár s ma-
lou tloušťkou stěny. Díky vysoce 
dynamické technologii pohonu vy-
sokorychlostního EcoPower Xpress 
lze dosáhnout zejména krátkých 
vstřikovacích časů požadovaných 
pro proces ICM.

OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 
PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGIE 
VSTŘIKOVÁNÍ S PODPOROU PLYNU 
AIRMOULD® NEXT
Při technologii vstřikování s  pod-
porou plynu AIRMOULD® Next se 
do částečně nebo úplně naplněné 
dutiny formy vstřikuje dusík, což 
vytváří strukturu dutinek. Tímto 
způsobem lze vyrábět lehké díly 
současně s krátkou dobou cyklu 
a dobrou povrchovou kvalitou.

Všechny k tomu potřebné kom-
ponenty byly vyvinuty společností 
WITTMANN BATTENFELD. Modul 

pro regulaci tlaku i ruční obslužná 
jednotka, které jsou nutné pro po-
užití technologie na strojích jiných 
výrobců, byly zásadně přepraco-
vány. Zvláštní důraz byl kladen na 
kompaktní design nových jednotek 
a také zlepšení uživatelského kom-
fortu a sledování kvality.

Nová technologie vstřikování 
s podporou plynu AIRMOULD® Next 
bude v Meinerzhagenu předsta-
vena na servohydraulickém stroji 
SmartPower 120/525. Stroj slou-
ží k výrobě držáku na ručník 
z polystyrenu.

ZDOBENÉ A FUNKCIONALIZOVANÉ 
POVRCHY
Ve společném projektu se společ-
nostmi LEONHARD KURZ, výrob-
cem funkčních fólií a zařízení na 
podávání fólií, a Syntech Plastics, po-
skytovatelem technologií IMD, pro-
paguje WITTMANN BATTENFELD 
zajímavé a perspektivní téma de-
korovaných a funkcionalizovaných 
povrchů pro automobilový průmy-

sl i pro bílé zboží a další oblasti pro-
střednictvím vhodné technologie 
vstřikování. Pracuje se na konceptu 
systému, který poskytuje všechny 
základní prvky pro čtyři různé de-
korační procesy a který lze přizpů-
sobit konkrétní aplikaci. Systém je 
navržen ² exibilně pro IMD s jednot-
kou podávání fólie, IMD s předehře-
vem fólie, IMD Vario s předehřívá-
ním a tvarováním vložky za tepla. 
Stroj je vybaven balíčkem EXPERT-
Coining, který umožňuje paralelní 
pohyby nástroje během procesu 
vstřikování.

Prostřednictvím WITTMANN 
Interactive představují partneři 
závodu WITTMANN BATTENFELD 
v Norimberku výrobní buňku 
SmartPower 300 s automatizací 
a integrací WITTMANN 4.0, výrobu 
vnitřního krytu pro automobilový 
průmysl s funkčním povrchem. 
Kompletní vnitřní část je k vidění 
na demonstrátorech jak na stán-
ku WITTMANN, tak na stánku 
LEONHARD KURZ. 

Držák na ručník, vyroben pomocí technologie vstřikování s podporou plynu 
AIRMOULD® Next 

Pohár, vyroben na rychloběžném stroji EcoPower Xpress 160 pomocí technologie 
vstřikování tenkostěnných dílů ICM

KONTAKT PRO ČR:
WIittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, 397 01 Dobev
Tel.: +420 384 972 165
info@wittmann-group.cz, www.wittmann-group.czKryt kola travní sekačky, vyroben na 

novém SmartPlus 180
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Cílem aktivit Plastikářského klastru 
(Plastru) je PodPora činnosti rozvoje 
členů klastru zejména v oblasteCh:

• Vývoj a inovace (nabízíme služby v oblasti 
materiálového výzkumu a technologického 
vývoje, provozujeme testovací a vývojové 
Středisko pro modelování výrobků z plastů  
http://www.plastr.cz//vav-sluzby.php)

• Lidské zdroje (pořádání školících a vzdělávacích 
akcí - workshopů, seminářů, realizace projektů 
v rámci OPZ, realizace programu stáží pro studenty 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v členských firmách 
klastru)

• Podpora regionálního technického vzdělávání 
(spolupráce s regionálními SŠ/VŠ)

• Zprostředkování a podpora spolupráce mezi 
akademickou a průmyslovou sférou 

• Prosazování zájmů odvětví (spolupráce  
se Zlínským krajem)

• Podpora konkurenceschopnosti a podnikání 
našich členů

• Společný nákup surovin, energií a režijních materiálů

• Výměna informací a zkušeností, networking 

nabídka vav služeb
Pro potřeby Vašich VaV projektů zajistíme měření, 
testování, analýzy a další, ať již v klastrovém 
Středisku pro modelování výrobků z plastů nebo 
na zařízeních našich partnerů –  
viz http://www.plastr.cz/vav-sluzby.php. 
Spolupracujeme se špičkovými pracovišti v oboru 
polymerních materiálů a technologií – Centrem 
polymerních systémů UTB ve Zlíně a CEITEC VUT 
v Brně.

řešíme:
• Materiálový výzkum -  

vývoj a testování nových receptur

• Povrchové úpravy plastových fólií, vstřikovaných 
výrobků, extrudovaných profilů

• Úpravy povrchů pro kontrolu a snížení 
opotřebení nástrojů při zpracování polymerů 
plněných přírodními vlákny

• Počítačová tomografie plastových dílů

• Dezintegrace s využitím při recyklaci směsných 
plastů

• Příprava prototypových forem/nástrojů

Činnost Plastru je průběžně finančně podpořena  
Evropskou unií prostřednictvím realizovaných projektů 
v rámci OP Průmysl a podnikání, OP Podnikání a inovace 
a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 
viz http://www.plastr.cz/strategie-op-pik.php. 
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S PLNÝM 
NASAZENÍM 

PRO VÁŠ 
ÚSPĚCH.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

FRIMO Group GmbH |  Tel.: +420 731 065 383 | korbelius.v@frimo.com

www.frimo.com

Kompetentnost a nasazení
Společnost FRIMO shledává klíč k úspěchu v kontinuálním a dlou-
hodobém rozvoji svých dovedností a schopností a také v zanícení, 
s nímž její týmy pracují s vidinou dosažení těch nejlepších techno-
logických řešení.

Spolehlivost a zaměření na budoucnost
V rámci skupiny našich podniků nabízíme jedinečné technologické 
spektrum, díky kterému působíme jako lídr v oblasti kompletních 
zakázek na produkční systémy pro výrobu vysoce kvalitních dílu z 
plastů. Jsme přesvědčeni, že technika, která obstojí i v budoucnosti, 
vyžaduje vysoce kvalifikované a aktivní lidi, kteří jsou schopni na-
slouchat, týmově myslet a řešit problémy, abychom jako spolehlivý 
partner mohli každý den přispívat k úspěchu svých zákazníků.

Inovace a kvalita
Jak naše produkty, tak také náš servis jsou v provozech na celém 
světě takřka průběžně podrobovány testům reality, což je možné 
jenom v důsledku naší ochoty měnit se a naší vůle inovovat. Sou-
středíme se přitom v první řadě na kvalitu a bezpečnost. Každé 
řešení od firmy FRIMO se vyznačuje zejména tím, že bylo optimali-
zováno na základě individuálních požadavků.

Know-how a prozákaznická orientace
Nezáleží na tom, zda se jedná o lokální nebo globální zakázky – 
naše portfolio produktů a služeb konsekventně přizpůsobujeme 
potřebám svých klientů, abychom vás svým letitým know-how 
dokázali podporovat od samého začátku, od fáze plánování až po 
zahájení výroby. A když pak začnete svůj produkt vyrábět sériově, 
budeme pro vás po celém světe nadále k dispozici se svými nabíd-
kami servisních služeb.

HIGH TECH AND HIGH PASSION.
Od nás můžete očekávat více

TO VŠE PRO JEDINEČNÉ 
SPEKTRUM TECHNOLOGIÍ.

Naše poradenství probíhá 
nezávisle na zvolené 
technologii:

ZPRACOVÁNÍ PUR PĚNY

FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ

VYSEKÁVÁNÍ

LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ

TEPELNÉ TVÁŘENÍ

KAŠÍROVÁNÍ LISOVÁNÍM

LEMOVÁNÍ (UMBUGOVÁNÍ)

SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

Nabízíme služby a podporu 
během všech procesních 
operací:

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

VÝVOJ PROTOTYPU

NÁSTROJOVÁ TECHNIKA

STROJE A ZAŘÍZENÍ

AUTOMATIZACE

SERVIS

VÝROBA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
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