ODBORNÉ VKLÁDANÉ PŘÍLOHY
speciální příloha časopisu Technický týdeník

ŘEZNÉ
NÁSTROJE
A UPÍNÁNÍ

24. dubna 2018

ŘEZNÉ NÁSTROJE A UPÍNÁNÍ
Upínače nástrojů
pro mikroobrábění
(SCHUNK pro vysoce přesné aplikace)

10

Nabídka moderních
řezných povlaků
(novinky specializovaných firem)

12

Zásadní vliv Průmyslu 4.0
na směr vývoje nástrojů
(ISCAR spouští novou
celosvětovou kampaň)

16

Segmenty Dormer Pramet

19

Vysokorychlostní
dokončovací frézování

(pro železnici a metalurgii)

(frézy 3D Finish od WNT)

22

SECO – váš expert
pro frézování

25. září 2018

Technologie zpracování plastů

Samostatná příloha ve formátu A4. Vychází 1x ročně
v navýšeném nákladu, je distribuována také samostatně.
Věnuje se podrobně oboru
řezných nástrojů pro třískové
obrábění a upínání. Kromě
přehledu výrobního sortimentu zde naleznete profily
firem a výsledky výzkumu
a vývoje v tomto oboru.

Z OBSAHU:
7

speciální příloha časopisu Technický týdeník

Samostatná příloha ve formátu
A4, která v roce 2019 dovrší již
25. ročník. Vychází 2x ročně
v navýšeném nákladu u příležitosti veletrhů Chemplast
Nitra, MSV, resp. Plastex
Brno, FAKUMA, K. Podává
přehled aktuálního stavu oboru
plastikářských strojů a jejich
příslušenství, výrobních technologií, materiálů a softwaru.
Podrobně se rovněž věnuje výzkumu a vývoji v tomto oboru.

rychleji

(sortiment a aplikace
rohových fréz)

25

Rotana – specialista
na high-tech monolitní
nástroje

*KRbRAHEGKOPQLE?DKR=?m?DJbOPNKFĜ

(česká výroba na zakázku)

TECHNOLOGIE
ZPRACOVÁNÍ
PLASTŮ

Jak zrychlit výrobu najdete
v Brně na MSV 2018 / 1.– 5. 10. 2018

Vstřikovací stroj JSW vyrobil
požadovanou dávku o 2 měsíce
rychleji!

pavilon G1 / stánek 68

DIGITALIZACE OBORU ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ A UPÍNÁNÍ
NOVÉ METODY A HIGH-TECH MATERIÁLY
www.jswmachines.cz

speciální příloha časopisu Technický týdeník

PRŮMYSLOVÁ
ROBOTIZACE
A AUTOMATIZACE

13. března 2018

Průmyslová automatizace a robotizace

U příležitosti veletrhu AMPER vydáváme samostatnou
vkládanou přílohu ve formátu
A4, která reflektuje především
nejnovější trendy v průmyslové automatizaci a robotice.
V dnešní době tzv. čtvrté průmyslové revoluce se jedná o
jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů. Každoročně
se objevují nová témata,
o kterých si díky tomuto našemu speciálu uděláte dobrý
přehled.

Z OBSAHU:
6

Jak změní umělá
inteligence průmyslovou
výrobu?
(Konference pořádaná HK ČR)

8

Výhody Průmyslu 4.0
můžeme využít již dnes
(Rozhovor s Radomírem
Zbožínkem, INTEMAC)

10

Průmyslové chapadlo
pro kolaborativní provoz
(Výrobce: SCHUNK)

18

O robotech a olympiádě
v Jižní Koreji
(Roboty zde pracovaly,
sportovaly i zpívaly)

24

Roboty s umělou
inteligencí
(Ozvěny veletrhu CES 2018)

29

Vezmou roboty
lidem práci?
(Odpovídá Pavel Bezucký,
Universal Robots)

AUTOMATIZACE ZAČÍNÁ VLÁDNOUT I MENŠÍM PODNIKŮM
ROBOTY UŽ NESTOJÍ ČLOVĚKU PO BOKU POUZE V PRÁCI

www.machinelogit.com

www.jansvoboda.cz

speciální příloha časopisu Technický týdeník

26. června 2018

OBRÁBĚCÍ STROJE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
Z OBSAHU:
Trendy v konstrukci OS
10 (využití
nekonvenčních materiálů)

14

Mazak iSmart Factory

22

MCU 450: expert
na mikroobrábění

(chytré továrny Mazak
v Japonsku a USA)

(výsledek spolupráce
s vysokou školou)

32

Předváděcí dny
ve společnosti MISAN

VÝSTAVA
CNC OBRÁBĚCÍCH
STROJŮ Z NABÍDKY
SPOLEČNOSTI
TEXIMP

(nové stroje i digitalizace)

42

Obrábění v Průmyslu 4.0

53

Efektivní výroba
v nástrojárnách

(nástrojová řešení
společnosti ISCAR)

(CAD/CAM řešení Cimatron)

58

Financování nákupu
strojů a zařízení

www.teximp.com

(nabídka SG Equipment
Finance)

PRŮMYSL 4.0: DIGITALIZACE VÝROBY A NOVÉ TECHNOLOGIE
ŘEZNÉ NÁSTROJE A VÝROBNÍ SOFTWARE PRO „CHYTRÉ“ OBRÁBĚNÍ

OBRÁBĚCÍ
STROJE
A JEJICH
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Toto tradiční a nosné téma
Technického týdeníku se
v posledních letech stalo
natolik významným, že jsme
se rozhodli věnovat mu samostatnou vkládanou přílohu.
Kromě nejnovějších trendů
v konstrukci a technologii
obráběcích strojů se v ní dočtete o novinkách předních
světových výrobců a o největších „trhácích“ světových veletrhů. Nechybí zde ani články
a prezentace světových výrobců a dodavatelů příslušenství obráběcích strojů.
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Na slavnostním zahajovacím večeru
bylo oceněno sedm statečných
Pouze sedm průmyslových
firem se zúčastnilo všech
šedesáti ročníků MSV: ArcelorMittal, Pfeiffer Vacuum,
Siemens, Swisstool Gruppe,
Šmeral Brno, Vítkovice
a ŽĎAS. V závěru slavnostního zahajovacího večera jim
předali ocenění ministryně
průmyslu a obchodu Marta
Nováková a generální ředitel
společnosti Veletrhy Brno
Jiří Kuliš.

1918

2018

Mezi sedmi firmami, které
nechyběly na žádném z dosavadních šedesáti Mezinárodních strojírenských veletrhů,
jsou tradiční české i zahraniční značky. Nejblíže to na výstaviště vždycky měli zástupci společnosti Šmeral Brno,
renomovaného výrobce lisů,
tvářecích strojů a automatizovaných tvářecích linek.

Společnost vyrostla na tradici
brněnského strojírenství a její
přímý předchůdce, strojírna
Ignác Štorek, spolupracovala s Viktorem Kaplanem a vyrobila vůbec první Kaplanovu turbínu na světě. Dnes je
společnost Šmeral Brno předním světovým dodavatelem
strojů na technologii příčného klínového válcování ocelí

a hliníkových slitin, její stánek najdete na obvyklém místě v pavilonu B.
Z nedaleké Vysočiny na výstaviště už pošedesáté zamířili odborníci z firmy ŽĎAS,
tradičního výrobce tvářecích
strojů se sídlem ve Žďáru nad
Sázavou. S podnikem založeným v roce 1951 se pojí rozvoj
tohoto města i regionu a jeho

příběh dokumentuje také výstava 100ries v pavilonu A1.
Dnešní ŽĎAS je předním výrobcem tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produktů metalurgie a lisovacích nástrojů.
S jeho nabídkou seznamuje
stánek v pavilonu V.

Paleta využití 3D tisku je pestřejší

PŘÍBĚHY STOLETÍ
– 100 let průmyslu v samostatném státě
Mimořádná příležitostná knižní publikace vydaná v prosinci 2018 ke
100letému výročí české státnosti. Publikace představuje na příkladech
úspěšných osobností a firem dlouhou historii a tradici řemeslné a průmyslové výroby na území dnešní ČR. Články mapují historicko-politický a kulturní kontext, v němž průmysl vznikal a rozvíjel se a přinášejí medailonky
významných osobností a firem, které utvářely české průmyslové prostředí.
Jedná se o autorské texty, dosud nepublikované statě.
Pevná knižní vazba, křídový papír, barevné fotografie, formát 240 x 240 mm.
Knihu lze objednat prostřednictvím našich pracovníků inzerce (viz kontakty).

a jednotlivce. Odborníci z domova i ze zahraničí na tomto
výročním setkání hledají klíč
k rychlejšímu a výraznějšímu
využívání technologií aditivní výroby.

ZLATÁ OCENĚNÍ
Na konferenci „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“ s potěšením

konstatoval její organizátor
Jan Homola, že aditivní technologie plnohodnotně sekundují průmyslové sériové výrobě. Celosvětové tržby segmentu tisku 3D se loni zvýšily o 21 %.
Oldřich Paclík, představitel Svazu strojírenské technologie, který nad touto jednou z největších konferencí

3

v Evropě přijal záštitu, v úvodním slově zdůraznil, že netradiční technologie 3D tisku byla letos v Brně také oceněna
tradičními zlatými medailemi. Jednak se jedná o Kraken,
unikátní nástroj Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty
strojní a Regionálního technologického institutu.
Pokračování na str. 3

Paleta využití 3D
tisku je pestřejší
Objevte během
MSV dva světy
Alfonse Muchy

4

Business den
Ruské federace

5

Kam kráčíš,
robote?

6

Nový typ
kombinovaného
stroje
HS-G3015E-6022Q

Kompletní
spektrum inovací
na veletrzích Intec
a Zuliefermesse

Nová série
přístrojů TIG

8

Válečkovací nástroj
Superoll MAC

9

V soutěži
o největšího
českého vynálezce
zvítězil Antonín Holý
Zlato pro ekologický
exkavátor

11

Pokračování na str. 4

5. ročník odborné konference věnované technologiím aditivní výroby

Mezi atraktivní akce doprovázející MSV v Brně patří už pět
let oblíbená konference, která
představuje řadu působivých
a užitečných novinek v oblasti profesionálního 3D tisku. Přitahuje každoročně velkou pozornost, díky doslova
bouřlivému vývoji této techniky, jež se stává čím dál dostupnější i pro menší firmy
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MSV DENNĚ
Oficiální „veletržní noviny“ Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Pro návštěvníky i vystavovatele připravujeme po celou dobu konání výstavy tištěné denní zpravodajství plus jedno nulté číslo, které vychází
cca 3 týdny před zahájením akce. Distribuce je zajištěna denně všem
vystavovatelům i návštěvníkům veletrhu, kteří jej obdrží hned při průchodu
branami výstaviště.

