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www.smc.cz
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www.t-cad.cz/3d-myši

VySTAVujETE nA MSV V BRně?

AUTOMATIZACE

Využijte k pozvání
na svůj stánek stránky
Technického týdeníku
Vychází 26. 9., 3. 10., 9. 10.
Možnosti a podmínky
na tel. č.: 602 216 957;
770 143 426

www.k2.cz
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Kyvné pohony DFPD

CENY PLOŠNÉ INZERCE VE STANDARDNÍCH
VYDÁNÍCH A3 (ceny jsou v Kč bez DPH)
Rozměr
(část strany)
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
Junior Page A4

Cena
čb
48 000 Kč
27 000 Kč
19 500 Kč
14 500 Kč
7 400 Kč

Cena
barva
69 500 Kč
36 500 Kč
25 500 Kč
19 500 Kč
9 900 Kč
52 000 Kč

Cena
PR článek
42 500 Kč
22 500 Kč
16 000 Kč
12 500 Kč
6 400 Kč

CENY PLOŠNÉ INZERCE Ve VKLÁDANÝCH
PŘÍLOHÁCH A4 (ceny jsou v Kč bez DPH)
Rozměr
(část strany)

Cena
čb

Cena
barva

Cena
PR článek

1/1

28 000 Kč

35 000 Kč

21 000 Kč

1/2

17 000 Kč

20 000 Kč

13 000 Kč

1/4

11 000 Kč

14 000 Kč

8 000 Kč

PŘÍPLATKY, ATYPY



„Falešná“ titulní strana, 208 x 325 mm
104 000 Kč
1. strana – pouze v dolní polovině,
max. 1/4 orientovaná na šířku
+ 100 %
1. strana – tzv. „ucho“, 55 x 50 mm
6 000 Kč
poslední strana
+ 50 %
u menších a atypických inzerátů 1 cm2
v barvě 90 Kč, čb 70 Kč
řádková inzerce v rámečku – čb, 48 x 45 mm
900 Kč

VKLÁDANÁ INZERCE
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26/ TOS VARNSDORF na EMO 2017
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Téma čísla:

EMO Hannover, umělá
inteligence v průmyslu

EMO Hannover se ponese ve znamení
inteligentních technologií zítřka
TECHNOLOGICKÁ
EXCELENCE

německý hAnnOVeR LeTOS PO někOLikALeTé PAuze OPěT PŘiVÍTá VRchOLnOu
www.bibus.cz
www.bibus.cz
Akci kOVOOBRáBěnÍ ADIGITÁLNÍ
SOuViSeJÍcÍchTOVÁRNA
PRůmySLOVých ODVěTVÍ – VeLeTRh emO.
nA VeLeTRhu, JehOž TémATem JSOu TenTOkRáT „inTeLigenTnÍ TechnOLOgie
zVyŠuJÍcÍ zÍTŘeJŠÍ PRODukci“, By Se měLO PODLe PŘeDBěžných zPRáV
ORgAnizáTORů PŘeDSTAViT PŘeS 2 100 VySTAVOVATeLů z TéměŘ 50 zemÍ. Ve SROVnánÍ
S minuLýmSPÍNAČE
ROČnÍkem,
kTeRý Se kOnAL V ROce 2017 NAVÍJECÍ
V miLáně,
Se PODÍL ASiJSkých
A SENZORY
TECHNIKA
VySTAVOVATeLů zVýŠÍ z 21 nA 31 %. AmeRiČTÍ VySTAVOVATeLé BuDOu TVOŘiT POuze 4 %.
Nejvýznamnější položkou veletrhu
EMO jsou tradičně obráběcí a tvářecí stroje, dále pak vysoce přesné nástroje, systémy automatizovaných materiálových
www.bibus.cz
toků, průmyslový software a další IT systémy či průmyslová elektronika. Jen pro

připomenutí: předchozí ročník přilákal
přes 2 200 vystavovatelů ze 44 zemí a přibližně 130 000 návštěvníků ze 160 zemí.
Návštěvníci letošního ročníku veletrhu
www.bibus.cz
EMO se opět mohou těšit na celou řadu
technicky zajímavých novinek. Odborná

veřejnost s velkými nadějemi očekává,
co přinese ohlášená prezentace univerzálního, tedy standardizovaného rozhraní obráběcích strojů (umati). Tato veletržní prezentace by díky živé implementaci
zahrnující kolem 50 strojů měla být velmi

názornou ukázkou pronikání konceptu
Průmysl 4.0 do praxe.

ADITIVNí VýROBA I START-uPY
Rychle se rozvíjející odvětví aditivní
výroby bude v Hannoveru zastoupeno
více než 70 vystavovateli, kteří návštěvníkům na ploše 300 m2 nabídnou mimo
jiné i diskusní fórum a společný stánek s názvem Additive Circle. Zastoupena v tomto segmentu bude i společnost
Trumpf, kterou 20 let zkušeností s touto
výrobní technologií pasuje do role průkopníka a jedné z mála firem, které nabízejí dvě zásadní laserové technologie pod
jednou střechou – laserovou fúzi (LMF)
a generativní laserové navařování (LMD).
Pokračování na str. 16

XYZ Proturn SLX 355
Rychlost, přesnost,

TOS Varnsdorf otevřel novou budovustabilita
své Středníaprůmyslové
školy
vysoký výkon
POHONY

DMYCHADLA A ČERPADLA

V pondělí 2. září 2019 byla slavnost- ru „Obráběč kovů – operátor CNC stro- vznikla rekonstrukcí výrobního objekně otevřena nová budova Střední prů- jů“ (z nich pět nastoupilo do společnos- tu v areálu firmy. Rekonstrukce probímyslové školy TOS Varnsdorf, s. r. o., ti TOS Varnsdorf) a čtyři z oboru „Stroj- há ve dvou etapách: v první etapě byla
první fi remní střední průmyslové ško- ní mechanik – montér“ (dva nastoupili nákladem 116 milionů Kč, jež společnost
ly v Ústeckém kraji. Škola zahájila čin- do mateřské společnosti). Od 1. září 2019 vynaložila výhradně z vlastních pronost 1. září 2016, přičemž od samého škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor středků, rekonstruována budova jako
začátku se jak učebny, tak dílny praktic- „Mechanik elektronik – mechatronik“ taková a v její větší části bylo vybudowww.bibus.cz
www.bibus.cz
váno celkem osm kmenových tříd, dvě
ké výuky
nacházejí v areálu společnos- a tříletý obor „Elektromechanik“.
Od začátku školního roku 2019–2020 jazykové a dvě počítačové učebny a čtyři
ti. Do prvního ročníku ve dvou třídách
nastoupilo celkem 41 studentů a učňů. pak škola funguje v nové budově, která odborné učebny pro metrologii, mechaŠkola vzdělávala budoucí zaměstnance
své i dalších fi rem zapojených do projektu zatím celkem ve čtyřech maturitních a učebních
oborech: „Strojírenství
PRŮMYSLOVÉ
TLUMIČE
KOMPONENTY PRO
– konstrukce strojů, technologie obráA PLYNOVÉ PRUŽINY
OBRÁBĚCÍ STROJE
bění“, „Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů“, „Strojní mechanik –
montér“ a „Obráběč kovů – operátor CNC
strojů“.
V červnu 2019 absolvovala tříleté studium první skupina žáků. Studium
ukončilo třináct žáků, z toho devět z obo-

troniku, elektroniku silnoproudou
a slaboproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami

a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude
ADITIVNÍ VÝROBA

ve stejné budově vybudována tělocvična a prostor pro přesun dílen praktické
výuky pod jednu střechu s teoretickou
výukou.
Vznikla tak moderní škola, která je nadimenzována pro více než 200 žáků. /f/

Více na straně 22
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Časopis s 68letou tradicí se
zaměřením na průmyslovou praxi.
Nosnými tématy jsou strojírenství,
včetně softwarové podpory
od návrhu přes finální produkt
až po obchod a servis, řídicí
a automatizační systémy, výroba
a zpracování plastů, energetika
a teplárenství, nové technologické
obory. Časopis sleduje vývojové
trendy v průmyslu a aktuálně
na ně reaguje. Tradičně se
rovněž věnuje výzkumu a vývoji
na odborných technických
školách všech stupňů a ve
specializovaných výzkumných
centrech. Elektronická verze
Technického týdeníku je součástí
webového portálu TECHNICKÝ
PORTÁL.CZ, který přináší aktuální
denní technické zpravodajství.



Vložení reklamního letáku do celého nákladu

SLEVY

EMO Hannover, 18. - 23. září 2017

36 000 Kč



PERIODICITA

Opakování inzerátu:
2krát				3 %
3–5krát				5 %
6krát a více			
sleva dohodou
agenturní slevy			
15 % pro registrované reklamní a PR agentury

STORNO



Do data uzávěrky inzerce		
Po datu uzávěrky inzerce		

bez poplatku
100 %

čtrnáctideník, vychází 24x ročně
pravidelný den vydání – úterý
rozsah 24–56 barevných stran A3

NÁKLAD
auditovaných 9 000 výtisků, z toho cca
5 000 ks se rozesílá v rámci předplatného
a 3 000 ks se rozesílá na VŠ a SŠ technického směru

Čtenost
31 500

PRODEJ a distribuce
předplatné, direct mailing, veletrhy, výstavy
a odborné akce, SŠ a VŠ technického směru

