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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.
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k lisům

Příslušenství
k formám
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(nástroje Tungaloy na strojích
Okuma a Brother)
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Přístroje
k údržbě a opravě forem

Walter slaví 100 let zkušeností na trhu

(dodavatel nástrojů v roli řešitele
technologických problémů)

Software
pro lisovny a nástrojárny
Odvzdušnění
dutin

www.jansvoboda.cz

SBĚR A PŘENOS DAT V NÁSTROJOVÝCH SESTAVÁCH
NÁSTROJE PRO SPECIÁLNÍ NÁROČNÉ APLIKACE

...být lepší
Kniha Lubomíra Zemana s podporou JAN SVOBODA s. r. o.
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Průmyslová automatizace a robotizace
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Hodnota robotické
procesní automatizace
(Rozhovor s Lesliem Willcocksem)
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Produkty pro
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Demystifikace
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Průmyslová
robotizace
a automatizace
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.
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Samostatná příloha ve formátu
A4, která v roce 2020 dovrší již
26. ročník. Vychází 2x ročně
v navýšeném nákladu u příležitosti veletrhů Chemplast
Nitra, MSV, resp. Plastex
Brno, F
 AKUMA, 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.
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ROBOTICKÁ PROCESNÍ AUTOMATIZACE ZBAVUJE LIDI RUTINNÍ PRÁCE
KOLABORATIVNÍ PRACOVIŠTĚ MĚNÍ VZTAH ČLOVĚKA S ROBOTEM
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www.rotana.cz

VELKÉ TÉMA
BUDOUCNOSTI:
OBRÁBĚCÍ
STROJEA ANOVÉ
AUTOMATIZACE
PRŮMYSL
4.0:
DIGITALIZACE
VÝROBY
TECHNOLOGIE
FIREMNÍ PŘEDVÁDĚCÍ DNY PŘEKONÁVAJÍ OČEKÁVÁNÍ A PŘEPISUJÍ STANDARDY
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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PŘÍBĚHY STOLETÍ

PŘÍBĚHY SVOBODY

– 100 let průmyslu v samostatném státě

30 let českého průmyslu po sametové revoluci, 1990–2020

Mimořádná příležitostná knižní publikace vydaná 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 k
 ontakty).

Nová knižní publikace z ediční řady PŘÍBĚHY; vyjde v listopadu 2020.
Kniha představí zajímavé příběhy lidí a firem, které se začaly psát v období totality a pokračují dodnes. Listopad 1989 otevřel hranice, rok 1990
pak umožnil samostatné podnikání a vnesl svobodu do mnoha aktivit,
které dříve nebyly možné.
Publikace se zaměří jak na české firmy, které přešly po převratu do soukromých rukou, tak na lidi, kteří zůstali ve svých oborech a pustili se do
samostatného podnikání. Nevynechá ani vstup zahraničního kapitálu a
know-how, které výrazně proměnily celé naše průmyslové prostředí a nemůže pominout ani mladé, minulostí nezatížené lidi, kteří se odvážně pustili
do úplně nových výzev a vybudovali dnes prosperující průmyslové firmy.

