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Dear friends,
there’s probably no need to em-

phasize how tumultuous time we live 
in. It crosses all-important human activity 

spheres and, unfortunately, touches human ex-
istence too. 

All this has a significant impact on the development of 
the economy. Uncertainty accompanies us in all decisions 

and expectations. We noticed it as well during our commu-
nication with you. Nevertheless, in this year's first ai magazine 

issue, we prepared for you an overview of the most important  
of the engineering, automotive and any related industries have to 

offer. We’re presenting you with the most exciting information we 
gathered while visiting many company events and press conferences 

you have organized so far this year.
We invite you to read about a Slovak car company that, according to 

preliminary results, produced approximately one million cars in 2022. This 
number represents a slight decrease of less than five percent compared to 

2021. Nevertheless, with 184 vehicles built per 1,000 inhabitants, Slovakia 
remains the world leader in car production. Moreover, according to qualified 
estimates, this year's production will also fluctuate by around one million cars.

At the beginning of February, the Mazak company organized yet another suc-
cessful event at its Technology center in Říčany – Jažlovice. 
In addition to four short but helpful presentations, the Open House presented 
seven cutting-edge machines, including demonstrations of machining on five-ax-
is, horizontal, vertical and turning CNC machines or burning on a laser machine. 
During two days with an identical program, more than 120 visitors found their 
way to the Technology center.
This ai magazine issue offers some insight into the company Walter, which has 
developed and is currently presenting the first automated Helicheck Nano ma-
chine to measure the micro – and nano-tools independently of the operator.
We also bring exciting information from other companies.
In the Leafing through history column, we invite you to read from our long-time 
collaborator Michal Fabian about the legend of the small VW Transporter, 
which began writing its history more than seventy years ago.

Of course, there are other regular columns and a crossword puzzle. This 
time you are playing for a valuable prize offered by the company MISAN.

Dear friends, We wish you a lot of energy and good health in the 
coming months. We believe with you that more positive times await 

us. We look forward to further meetings with you.
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With friendly regards, 

 
Eva Ertlová 

Editor-in-chief ai magazine
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Vážení čitatelia,
netreba asi zvlášť zdôrazňovať, že ži-
jeme dosť hektickú dobu, a to hneď vo via-
cerých dôležitých sférach ľudskej činnosti a, žiaľ, 
i  existencie. To všetko má vplyv i  na rozvoj hospo-
dárstva. Neistota nás sprevádza pri všetkých rozhod-
nutiach a očakávaniach. 
Napokon všimli sme si to aj my pri komunikácii s  Vami.  
Napriek tomu sme sa snažili v prvom tohtoročnom vydaní  
ai magazine pripraviť pre Vás to najpodstatnejšie, čo oblasť stro-
járskeho a automobilového priemyslu a súvisiacich odvetví, prinies-
la. Navštívili sme niekoľko firemných akcií i tlačových besied, ktoré ste 
v prvých mesiacoch zorganizovali a prinášame Vám z nich najzaujíma-
vejšie informácie.
V prvom tohtoročnom vydaní ai magazine si môžete napríklad prečítať, že 
slovenské automobilky v roku 2022 vyrobili – podľa predbežných výsledkov 
– približne jeden milión automobilov, čo je v porovnaní s rokom 2021 mierny 
pokles o necelých päť percent, no Slovensko aj tak naďalej zostáva sveto-
vým lídrom vo výrobe áut so 184 vyrobenými vozidlami na 1 000 obyvateľov. 
A podľa kvalifikovaných odhadov bude aj tohtoročná produkcia oscilovať okolo 
jedného milióna automobilov. 
Vydarenú akciu usporiadala začiatkom februára spoločnosť Mazak vo svojom 
technologickom centre v Říčanech – Jažlovicích. Deň otvorených dverí ponúkol 
okrem štyroch krátkych no užitočných prezentácií aj prehliadku siedmich špičko-
vých strojov, vrátane ukážok obrábania na päťosových, horizontálnych, vertikál-
nych a sústružníckych CNC strojoch, či pálenie na laserovom stroji. Počas dvoch 
dní s  identickým programom si cestu do technologického centra našlo vyše 120 
návštevníkov. 
Na stránkach časopisu si prečítate aj o  tom, že spoločnosť WALTER vyvinula 
a v tomto období predstavuje prvý automatizovaný stroj HELICHECK NANO pre 
meranie mikro a  nano-nástrojov nezávisle na obsluhe. Zaujímavé informácie 
prinášame i z ďalších firiem. V rubrike Listujeme v histórii si prečítajte od nášho 
dlhoročného spolupracovníka Michala Fabiana o legende malých dopravníkov 
VW Transporter, ktorá začala písať svoju históriu pred viac ako sedemdesia-
timi rokmi. 
Samozrejme, nechýbajú ďalšie pravidelné rubriky a krížovka. Tentoraz hráte 
o hodnotnú cenu s firmou MISAN, ktorá pre Vás pripravila tajničku.

Vážení priatelia, želáme Vám do najbližšieho obdobia veľa energie, 
pevné zdravie, a veríme spolu s Vami, že nás čakajú pozitívnejšie časy. 
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami.
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S priateľským pozdravom  

 
Eva Ertlová
šéfredaktorka ai magazine
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T O P  T É M A  D Ň A
Automobi lov ý pr iemyse l

Ako uviedli predstavitelia Zväzu automobi-
lového priemyslu SR (ZAP SR) na výročnej 
tlačovej konferencii, Slovensko aj naďalej 
zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozi-
diel. V prepočte na 1 000 obyvateľov sa 
v roku 2022 podľa predbežných výsled-
kov vyrobilo 184 vozidiel. Podiel tržieb 
automobilovej výroby na tržbách celkovej 
priemyselnej výroby Slovenska dosiahol 
50,3 percent. Automobilový priemysel sa 
podieľal na celkovom exporte krajiny viac 
ako 42 percentami. Počet zamestnancov 
v automobilovom priemysle zaznamenal 
nárast o viac ako desať tisíc zamestnancov, 
priama zamestnanosť dosiahla úroveň 176 
tisíc pracovníkov, agregovaná 261 tisíc za-
mestnancov. 

„Vzhľadom na bezprecedentné obdobie, 
ktoré máme za sebou, môžeme tieto vý-
sledky považovať za mimoriadne uspoko-
jivé. Napriek náročným prekážkam zostáva 
slovenský automobilový priemysel stabil-
ný,“ hovorí Alexander Matušek, prezident 
ZAP SR. „Za týmto úspechom do značnej 
miery stoja aktivity Zväzu automobilového 
priemyslu, aj vďaka ktorým sa nám spo-
menutú stabilitu podarilo dosiahnuť. Za 
najdôležitejšie úspechy považujem spus-
tenie nástroja podpory v čase skrátenej 
práce – takzvaný Kurzabeit, alebo elimi-
náciu viacerých administratívnych a nákla-
dových záťaží, medzi ktoré patrí napríklad 
zastavenie tzv. e-faktúry. Touto cestou by 
som rád vyzdvihol aj prácu ľudí v našich 

členských spoločnostiach, bez ktorých by 
sme sa takto pozitívnymi výsledkami chvá-
liť nemohli.“ 

Hlavné aktivity roku 2022 
K ďalším významným aktivitám ZAP SR v mi-
nulom roku patrili mnohé rokovania na úrov-
ni najvyšších predstaviteľov vlády na tému 
podpory pri zvyšovaní cien energií, ktorá 
v minulom roku vyvolávala skôr negatívne 
emócie. Podobne rozpačito sa zo strany 
vládnych predstaviteľov vyvíjala aj ochota 
podporiť prechod slovenskej osobnej mo-
bility na elektrickú. Medzi hlavné úspechy  
v tejto oblasti patrilo zachovanie „zelených“ 
tabuliek s evidenčným číslom pre nízko-
-emisné vozidlá a zmena princípu výpočtu 
registračných poplatkov, ktorý bude po vzo-
re vyspelých európskych štátov pozitívne 
zohľadňovať najmä bezpečné a nízko- emis-
né vozidlá. Viaceré návrhy, vrátane priamej 
podpory pri kúpe nízko-emisného vozidla, 
alebo zníženia ceny za tzv. diaľničnú znám-
ku, zostávajú, žiaľ, stále nevypočuté. Naopak 
veľmi úspešné bolo pripomienkovanie Stra-
tégie výskumu vývoja a inovácií SR. Realizá-
cia tohto materiálu môže priniesť pre sloven-
skú vedu a výskum novú nádej. Uplynulý rok 
bol, žiaľ, poznamenaný aj prehlbujúcou sa 
krízou pri spracovaní priemyselných odpa-
dov. Len pre zaujímavosť, tieto tvoria až 80 %  
všetkých odpadov na Slovensku (iba 20 % 
odpadov pochádza z domácností). Predsta-
vitelia ZAP SR na problém opakovane pou-
kazovali, aj napriek tomu sa Slovensko stále 
vzďaľuje od „zelenej cesty“. Dôvodom sú ab-
sentujúce spracovateľské kapacity na odpad 
v našej krajine. 

Výzvy na rok 2023 
Medzi podstatné výzvy aktuálneho roka 
patrí pokračovanie v zelenej transformácii 
Slovenska, a to nie iba z pohľadu cestnej 
dopravy, ale aj výroby. Okrem toho bu-
de celá európska ekonomika čeliť rizikám  
a neistote v cenách a dostupnosti energií, 
v pretrvávajúcom nedostatku niektorých 
dielov,... 
„V tomto prostredí, bude dôležitejšie, ako 
kedykoľvek pred tým, ako sa Slovensko 

Ako to dopadne? 
Polčas slovenskej elektromobility. 

Slovenské automobilky v roku 2022 podľa predbežných výsledkov vyrobili 
približne jeden milión automobilov, čo je v porovnaní s rokom 2021 mierny 
pokles o necelých päť percent. Aj v tomto roku bude – podľa kvalifikovaných 
odhadov – naďalej výroba oscilovať na úrovni okolo jedného milióna automo-
bilov. V minulom roku sa v porovnaní s predchádzajúcim zvýšil počet regis-
trácií nových automobilov o 3,12 %, čo celkovo predstavuje 90 074 vozidiel. 

Text: Zväz automobilového priemyslu SR, ilustračné foto: Kia Slovakia



k podpore priemys-
lu postaví. Automo-
bilový priemysel je 
motorom slovenskej 
ekonomiky a jeho 
otras pocíti každý 
z nás. Okrem toho 
intenzívne plní štát-
nu pokladnicu, na to 
nesmieme zabúdať,“ 
upozorňuje Alexan-
der Matušek. Vý-
znamnou pomocou 
by bolo zníženie da-
ňovo-odvodového 
zaťaženia niektorých 
príspevkov zamest-
nancom, napríklad 
na stravovanie, do-
pravu, ubytovanie, alebo na 13. a 14. platy. Ta-
kýto krok by znamenal viac reálnych peňazí pre 
ľudí. Tento návrh je dôležitý aj preto, lebo v ro-
ku 2023 bude naďalej pretrvávať komplikovaná 
situácia s dostatkom pracovnej sily. „Situácia  
s dostupnou pracovnou silou stále nie je op-
timálna. Budeme vyžadovať viaceré zmeny  
v oblasti migračnej politiky, ktoré nám pomôžu 
získať do našich výrob dostatok pracovníkov  
z tretích krajín. Považujem za dôležité zdôraz-
niť skutočnosť, že títo zamestnanci sú pre fir-
my výrazne drahší ako Slováci. Sú však jedinou 
možnosťou na zabezpečenie plynulej výroby,“ 
komentoval situáciu Alexander Matušek. 
V roku 2023 netreba zabúdať na vzdelávanie 
novej generácie, ktoré musí reflektovať prichá-
dzajúcu zelenú transformáciu priemyslu, ale 
tiež celoživotné vzdelávanie. Je demografic-
kým faktom, že populácia Slovenska starne, ľu-
dia pracujú dlhšie a zamestnancov je potrebné 
neustále preškoľovať a rekvalifikovať. Podstat-
né však je, aby rekvalifikácie odrážali verifiko-
vané potreby trhu práce. 
Pozornosť treba venovať doterajšej nedosta-
točnej podpore registrácií nízkoemisných vo-
zidiel. To vyvoláva obavy, či Slovensko bude 
schopné splniť ciele, ktoré si spolu s ostatnými 
členskými štátmi EÚ stanovilo. Vďaka pros-
triedkom alokovaným v Pláne obnovy a odol-
nosti sa nám plán do roku 2025 môže podariť 
splniť. Do roku 2030 však budeme musieť ab-
solútny počet nabíjacích staníc zvýšiť na štvor-
násobok súčasného stavu. 
Medzi veľké výzvy budúceho obdobia patrí aj 
štandardizácia legislatívneho procesu, keďže 
v uplynulých rokoch bol opakovane a neopráv-
nene využívaný skrátený legislatívny proces, 
prípadne boli zákony predkladané cez poslan-
cov priamo do parlamentu, bez možnosti disku-
sie či zapojenia odbornej verejnosti. 

Registrácia vozidiel 
V roku 2022 sme na Slovensku zaregistrovali 
90 074 vozidiel, čo je medziročný nárast o 3,1 %.  
V kategórii nových osobných vozidiel M 1 do-

siahli registrácie počet 78 841 vozidiel, čím 
medziročne vzrástli o 4,15 %. Nedarilo sa na-
opak ľahkým úžitkovým vozidlám, ktoré s me-
dziročným poklesom o takmer 7 % odzrkadľujú 
živnostenský a podnikateľský „apetít“ na Slo-
vensku. 
Celkový počet vozidiel v kategórii N1 bol  
7 679. Kategória nákladných vozidiel (N2  
a N3) skončila medziročne s pozitívnym ras-
tom o 10 %, s celkovým počtom 3 160 vozidiel. 
Naopak, autobusy kategórie M2 a M3 skončili 
s prepadom o 25,5 %, s celkovým počtom 394 
vozidiel. Segmenty kategórie M1 opätovne 
zaznamenali rast pri vozidlách SUV (+ 4,0 %), 
pokles v segmente malých a kompaktných vo-
zidiel (- 4,3 %). 
Registrácie osobných vozidiel pre právnické 
aj fyzické osoby zaznamenali medziročný rast. 
Trochu väčšiu dynamiku dosiahol záujem zo 
strany fyzických osôb. Pri individuálnom do-
voze vozidiel M1 sa celkový počet znížil o 458 
vozidiel, ale vozidlá staršie ako 5 rokov vzrástli 
o 3,1 %, teda celkovo o 1 150. Tu treba upozor-
niť, že takéto vozidlá sú postupne vylučované 
z premávky v európskych mestách a pribúda-
jú obmedzenia pre ich využívanie. Bezemisné  
a nízkoemisné vozidlá, ktoré využívajú nabíjaciu 
infraštruktúru (BEV a PHEV) zaznamenali me-
dziročný nárast o 0,8 % (+ 675 vozidiel). 
S výsledkom v kategórii bezemisných a nízko-
emisných vozidiel vo výške + 3,7 %, žiaľ, patrí 
Slovensko na posledné priečky v EÚ. „V situácii, 
keď vláda SR ani príslušné rezortné minister-
stvá neprejavili reálny záujem o podporu pre-
chodu na nízkoemisnú a bezemisnú dopravu, 
vítame zmenu logiky pri registračných poplat-
koch a ich napojenie na emisný štandard. Pod-
mienky na Slovensku tak náš parlament nastavil 
bližšie k európskym štandardom bezemisných 
a nízkoemisných vozidiel, ku ktorým sa verbál-
ne hlásia v Bruseli aj naši politici,“ uzavrel hod-
notenie aktuálneho vývoja vozidlového parku 
na Slovensku Pavol Prepiak, výkonný viceprezi-
dent a predseda Divízie dovozcov automobilov 
ZAP SR. 
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Text a foto: Valaliky Industrial Park

Budovanie strategického parku regionálneho významu vláda SR 
začala svojím rozhodnutím a vydaním osvedčenia o významnej in-
vestícii v decembri 2021 a zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR 
(MH) pripraviť celú investíciu. Na základe toho MH založilo spo-
ločnosť Valaliky Industrial park, ktorá je priamym vykonávateľom 
týchto rozhodnutí a  realizátorom záväzkov z  investičnej zmluvy 
s prvým investorom v industriálnom parku – Volvo Cars.

Komplexný prístup a priority
Príprava industriálneho parku si vyžaduje vytvorenie komplexnej 
infraštruktúry, ktorá bude dlhodobo napĺňať nielen požiadavky bu-
dúcich investorov v parku, ale predovšetkým obyvateľov regiónu. 
Valaliky Industrial Park v spolupráci so štátnou správou, samosprá-
vou a spoločnosťou Volvo Cars preto hľadajú najvhodnejšie rieše-
nia. V  súvislosti s  projektom vznikli požiadavky na vybudovanie 
nielen nových dopravných riešení, inžinierskych sietí, ale aj odbor-
ných vzdelávacích kapacít, ubytovania a  kultúrno-spoločenských 
inštitúcií.
Investície majú za cieľ riešiť aj súčasné dopravné problémy regió-
nu, výrazne zvýšiť potrebné kapacity vodovodných a kanalizačných 
pripojení, a tým umožniť ďalší rozvoj celého regiónu, mesta Košice 
a k strategickému parku priľahlých obcí. Tieto potreby sa postupne 
identifikujú a zaraďujú sa do projektu podľa ich priorít. 
Práve pre náročnosť celého zámeru a s prihliadnutím na to, že ide 
o verejné financie, sú do celého procesu zapojené všetky relevant-
né subjekty štátnej správy, samosprávy a  príslušné dotknuté or-
gány. Paralelne prebiehajú rokovania s viacerými ministerstvami.
V januári sa uskutočnili  intenzívne rokovania na úrovni štátnych 
tajomníkov, zástupcov investora, samospráv a Valaliky Industrial 
Parku.
Riešenie otázky dostupného nájomného bývania v meste a celom 
regióne  boli prezentované štátnym tajomníkom Úradu podpredse-
du vlády Ing. Petrom Sekáčom, zástupcom Agentúry pre nájomné 
bývanie a investorom Vienna Insurance Group. Predmetom disku-
sie boli konkrétne kroky na spustenie urýchlenej výstavby nových 
nájomných bytov a rezidenčného bývania.
V uplynulých týždňoch spoločnosť Valaliky Industrial Park zorga-
nizovala aj rokovanie so zástupcami  investora Volvo Cars na tému 
potreby prípravy na budúce zamestnanie, rozvoja školstva a vzde-

Valaliky Industrial Park sa stane sídlom moderných 
trvalo udržateľných výrobných závodov na východe 
Slovenska, z ktorých prvým a najvýznamnejším bude 
automobilka Volvo. Prípravné práce v priemyselnom 
parku sú v  plnom prúde. Začiatok roka sa niesol 
v  duchu intenzívnych rokovaní o  nájomnom bývaní, 
školstve a pôde.

Valaliky Industrial Park 

lávania za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR Sla-
vomíra Partilu, Združenia súkromných škôl, Regionálnych školských 
úradov a zástupcov samospráv. 

Pokračujú terénne práce
Valaliky Industrial Park ďalej naplno pokračuje aj v  terénnych 
prácach. Počas uplynulých mesiacov to boli najmä archeologické 
prieskumy a skrývka ornice v rozsahu 89 hektárov, v súlade s  vy-
danými povoleniami. Tým predchádzali skôr realizované pedolo-
gické a  dendrologické, radónové, geofyzikálne a  pyrotechnické 
prieskumy a vysporiadanie – výkup pozemkov. V lokalite sa naďalej 
pohybujú ťažké mechanizmy – bagre, buldozéry a obslužné terén-
ne motorové vozidlá.
Vzhľadom na aktuálnu skrývku ornice sa pripravujú projekty skrýv-
ky s dôrazom na jej následné využitie na poľnohospodárske účely. 
Valaliky Industrial park si plne uvedomuje potrebu zmysluplného 
nakladania s touto pôdou, preto ju chce využiť na realizáciu viace-
rých opatrení v oblasti trvalej udržateľnosti a eliminovanie klima-
tických zmien.  Aj to bolo témou ďalšieho stretnutia spoločnosti so 
zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a  regionálneho roz-
voja vidieka SR, zástupcami príslušných orgánov ochrany prírody 
a prednostov okresných úradov Košice a Košice okolie. 
Volvo Cars prezentovalo svoj plán na výstavbu nového najmo-
dernejšieho klimaticky neutrálneho závodu, ktorý bude vyrábať 
len elektrické vozidlá. Tento záväzok sa pritom nebude týkať len 
procesu výstavby závodu, ale aj výroby a dodávok energie na jej 
prevádzku, vodozádržných a iných ekologických riešení a opatrení 
aj v okolí závodu. V pláne je realizovať vodozádržné a protierózne 
opatrenia, či nové krajinotvorné prvky, v súlade s  už existujúcim 
Programom obnovy krajiny.
Pracovné tímy Volvo Cars a Valaliky Industrial Park sú maximálne 
súčinné a spoločne pracujú na príprave územia s cieľom zabezpečiť, 
aby sa výstavba mohla začať včas tak, aby prvé autá mohli z továr-
ne vyraziť v roku 2027. 

pri Košiciach napreduje 

T O P  T É M A  D Ň A
Automobi lov ý pr iemyse l



 viac ako 100 rôznych modelov robotov
 užitočné zaťaženie až 2 300 kg
 dosah až 4 683 mm

THE FAC TORY AUTOMATION COMPANY

Priemyselné 
roboty FANUC

www.fanuc.sk
Navštívte nás v našom 
showroome v Nitre

Valaliky Industrial Park 
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T O P  T É M A  D Ň A 
Automobi lov ý pr iemyse l

Vďaka prísnejším emisným normám by mohol tento segment od-
vetvia cestnej dopravy prispieť k prechodu na mobilitu s nulovými 
emisiami a k cieľom EÚ v oblasti klímy a nulového znečistenia. Ko-
misia navrhuje postupné zavádzanie  prísnejších emisných noriem 
CO2 oproti roku 2019 pre takmer všetky nové ťažké úžitkové vozidlá 
s certifikovanými emisiami CO2, a to konkrétne:

• 45 % zníženie emisií od roku 2030;
• 65 % zníženie emisií od roku 2035;
• 90 % zníženie emisií od roku 2040.

S cieľom stimulovať rýchlejšie zavádzanie autobusov s nulovými emi-
siami v mestách EK takisto navrhuje, aby mali do roku 2030 všetky 
nové mestské autobusy nulové emisie.

Európska zelená dohoda a REPowerEU
V súlade s cieľmi  Európskej zelenej dohody  a  plánu REPower- 
EU bude mať podľa EK tento návrh pozitívny vplyv aj na energe-
tickú transformáciu, a to vďaka zníženiu dopytu po dovážaných 
fosílnych palivách a zvýšeniu úspor energie a energetickej účin-
nosti v odvetví dopravy EÚ. Vďaka zníženiu nákladov na pohonné 
hmoty a celkových nákladov na obstaranie a prevádzku z toho bu-
dú mať úžitok aj európski prevádzkovatelia dopravy a jej používa-
telia a okrem toho sa návrhom zabezpečí, že sa budú vo väčšom 
rozsahu využívať energeticky účinnejšie vozidlá. Návrh okrem to-
ho prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia najmä v mestách, ako aj 
zdravia Európanov.

Okrem toho ide o kľúčový sektor, pokiaľ ide o podporu európskeho 
odvetvia čistých technológií a posilnenie medzinárodnej konkuren-
cieschopnosti. EÚ má vedúce postavenie na trhu v oblasti výroby 
nákladných automobilov a autobusov a spoločný právny rámec má 
pomôcť túto pozíciu zabezpečiť do budúcnosti. Revidované normy 
majú poskytnúť jasný a dlhodobý signál na nasmerovanie investícií 
priemyslu EÚ do inovačných technológií s nulovými emisiami a do 
zavádzania infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc.

Širší kontext
Emisie v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel sa od roku 2014 (s vý-
nimkou roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19) medziročne zvy-
šujú. Emisie sa rýchlo zvyšujú najmä v odvetví nákladnej dopravy. Je 
to najmä v dôsledku rastúceho dopytu po cestnej doprave, ktorý by 
sa mal podľa očakávaní v budúcnosti ďalej zvyšovať. V roku 2019 boli 
emisie z nákladnej dopravy o 44 % vyššie ako emisie z odvetvia le-
teckej dopravy a o 37 % vyššie ako emisie z námornej dopravy.

Prevažná väčšina ťažkých úžitkových vozidiel vo vozovom parku EÚ 
(99 %) v súčasnosti používa spaľovacie motory, ktoré sú prevažne 
poháňané dovážanými fosílnymi palivami, predovšetkým naftou. To 
zvyšuje energetickú závislosť EÚ a súčasnú volatilitu trhu s energiou.

Súčasné emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá pochádzajú z roku 
2019, ale už nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy. Existujúce 
právne predpisy neposkytujú dostatočne jasný a dlhodobý signál 
pre investorov ani nezodpovedajú novej realite energetického sek-
tora a rýchlemu vývoju v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel na glo-
bálnej úrovni. 

Navrhované nové normy CO2  sú v súlade s vyššími ambíciami EÚ  
v oblasti klímy, balíkom návrhov Fit for 55 a Parížskou dohodou.
V záujme podpory tohto návrhu treba nasmerovať investície do vo-
zidiel s nulovými emisiami a nabíjacej a čerpacej infraštruktúry; Ko-
misia už navrhla nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá, 
aby sa vybudovala potrebná nabíjacia infraštruktúra, a tak sa pod-
porila ekologická transformácia v odvetví ťažkých úžitkových vozi-
diel. Komisia predovšetkým navrhla, aby sa na hlavných diaľniciach 
v pravidelných rozstupoch nainštalovali nabíjacie body a čerpacie 
miesta, a síce každých 60 km na nabíjanie elektrických vozidiel  
a každých 150 km na čerpanie vodíka. 

Aktuálne Komisia intenzívne spolupracuje so spoluzákonodarcami 
s cieľom dokončiť rokovania o týchto návrhoch.

Redakcia z podkladov EK, ilustračné foto: Solaris

Európska komisia (EK) navrhuje cieľ nulových emisií 
do roku 2030 pre nové mestské autobusy a 90 % 
zníženie emisií do roku 2040 pre nové nákladné 
vozidlá. Uvedené ciele majú pomôcť znížiť emisie 
CO2 v odvetví dopravy, keďže na nákladné automo-
bily, mestské autobusy a diaľkové autobusy pripadá 
viac ako 6  % celkových emisií skleníkových plynov 
v EÚ  a viac ako 25  % emisií skleníkových plynov  
z cestnej dopravy. 

Opäť prísnejšie
emisné normy
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3 ROKY 
ZÁRUKA

NA VRETENÁ

OKUMA – vretená vydržia dlhšie 

Každý stroj je taký produktívny, presný
a spoľahlivý, ako spoľahlivé a trvanlivé
je vreteno. I tento malý detail robí stroje 
OKUMA výnimočnými. Sme presvedčení 
na 100 %, že naše sústružnícke 
a frézovacie vretená budú pracovať 
bezchybne 36 mesiacov bez obmedzenia! 
S kratšou životnosťou by ste nemali byť 
spokojní.

One Source. First Choice.



M AT E R I Á LY,  T E C H N O L Ó G I E ,  P R O D U K T Y
Obr ában ie

V únoru přicházíme s doplňkovým katalogem UP2DATE, který před-
staví rozšíření portfolia společnosti CERATIZIT. Například flexibilní 
upínací řešení v podobě PolyClam Verso nebo nové sorty ISO-P vy-
měnitelných břitových destiček pro multifunkční nástroj EcoCut.

Flexibilní upínací řešení PolyClamp – Verso
Ten, kdo na víceosých strojích musí často přecházet na obrábění 
různých obrobků, jistě ocení flexibilitu upínání. Díky svému ob-

sáhlému programu produktů pro upínání obrobků má CERATIZIT 
v rukávu vhodné řešení pro jakýkoliv individuální požadavek. I mi-
mořádně složité upínání je díky novému svěráku PolyClamp – Verso 
velmi snadné.

Nový vícenásobný svěrák PolyClamp – Verso je flexibilní multi-
talent: Nezáleží vůbec na tom, zda se musí upínat několik malých 
obrobků nebo obrobky, které jsou mimořádně velké. PolyClamp 
– Verso nezná hranic, co se týká přizpůsobení jakémukoliv nasta-
vení ve stroji. Tak lze například kombinovat několik základních lišt  
o délce 300 až 900 mm s příslušnými spojovacími kusy. A v případě 
výběru upínacích čelistí z 24 variant se kladl rovněž důraz na co 
největší různorodost.

Čelisti byly pro tento účel zeštíhleny. Výhodou nové konstrukce je 
také to, že na jednu základní lištu lze nyní upnout ještě více čelistí, 
což znamená, že lze upnout i více větších neobrobených nebo hoto-
vých dílů. Další výhodou, pokud jde o manipulaci, je měřítko, čísel-
ná mm stupnice laserovaná na boku základního těla. To umožňuje 
rychlé a přesné umístění čelistí na základním těle svěráku.  

Svěrák PolyClamp – Verso je standardně vybaven systémem rychlé 
výměny čelistí. Pomocí dvou šroubů lze pevné a nastavitelné čelisti 
rychle uvolnit, vyjmout směrem nahoru nebo změnit jejich polohu. 
Tím se výrazně zkracuje doba seřizování, protože každou čelist lze 
samostatně vyjmout, aniž by bylo nutné demontovat další čelisti. 
Právě dlouhé seřizovací časy a neúplné vytížení prostoru strojních 
stolů vedou k nižší efektivitě výrobních procesů. Pokud je potřeba 
obrábět od malých sérií až po velké série a z rozmanitých rozměrů 
polotovarů, vyplatí se zvolit upínací systémy, které jsou flexibilní  
a nabízí díky širokému příslušenství velký aplikační prostor v pou-
žití. Díky optimalizované manipulaci s obrobkem při upínání a flexi-
bilnímu přestavování upínací techniky můžeme navýšit produktivitu 
až o 90 %.

Text: Jan Gryč, foto: CERATIZIT

Loňský rok byl v Technickém centru CERATIZIT ve 
Velkém Meziříčí mimořádně úspěšný. Na 40 akcích 
se vystřídalo téměř 1000 návštěvníků. Ani v roce 
2023 nechceme rozhodně zahálet, takže opět připra-
vujeme zajímavé akce pro naše zákazníky. Těšit se 
můžete na Odborné semináře se zajímavými tématy, 
třetí ročník Průmyslu 4.0 a Veletrhu obrábění, které 
připravujeme ve spolupráci s našimi partnery a nově 
i na Open house. Zároveň se s námi budete moct 
setkat v září i na veletrhu EMO. Veškeré informace 
o plánovaných akcích najdete na našich webových 
stránkách nebo se můžete registrovat pro odběr 
našeho newsletteru. 

CERATIZIT představuje novinky 
v katalogu UP2DATE a plány pro technické centrum
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Všestrannost a flexibilita patří mezi hlavní přednosti nového vícenásobného svěráku PolyClamp-Verso z programu CERATIZIT.
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EcoCut s novou řadou 
destiček v třídě ISO-P 
garantuje navýšení výkonu  
při obrábění oceli
Multifunkční nástroje EcoCut jsou 
v produktové nabídce společnos-
ti CERATIZIT již zažitou klasikou. 
Pomocí jednoho nástroje je mož-
né nahradit až čtyři konvenční 
nástroje. Díky sjednocení různých 
obráběcích procesů do jednoho 
nástroje získáte více prostoru  
v revolverové hlavě či v zásobní-
ku stroje. Výsledkem jsou kratší 
přípravné a obráběcí časy, navý-
šení efektivity a optimální vytížení 
stroje. 

Zejména při obrábění oceli dosa-
huje systém EcoCut s novými vy-
měnitelnými břitovými destičkami 
velmi dobrých výsledků. Obecně 
však lze pomocí nástrojů EcoCut, 
při použití příslušných sort, obrábět jakýkoliv libovolný materiál. 
Přídomkem „-P“ je označována optimalizovaná varianta pro obrá-
bění ISO-P ocelí. Operátor obráběcího stroje tak nyní může buď 
optimalizovat své řezné parametry a obrábět rychleji, nebo se 
spokojit se svými osvědčenými parametry a těžit z delší životnosti 
nástrojů! Rozsáhlé testy ukázaly, že nový EcoCut-P dosahuje o 15 % 
vyššího výkonu než předchozí sorta na oceli.

Optimální povlak pro vyšší výkon
Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků při obrábění oceli, 
potřebujete také optimální povlak. Proto jsme vyvinuli náš speciál-
ní povlak DRAGONSKIN pro materiály ISO-P, který je navržen tak, 
aby díky optimalizované struktuře povlaku prodloužil životnost ná-
stroje a zkrátil dobu obrábění. Struktura otěruvzdorné černé vrstvy 

Al2O3 na čele břitové destičky je díky nové technologii zpracování 
mnohem hladší. Díky hladší keramické vrstvě Al2O3 je tření v místě 
řezu výrazně sníženo a vrstva se tak rychle neopotřebovává. To má 
za následek lepší životnost. 

Další výhodou pro uživatele nástroje EcoCut-P je nová indikační 
vrstva vyměnitelných destiček ISO-P. Ta umožňuje uživateli snad-
něji identifikovat opotřebení a indikovat, kdy je čas na výměnu. 
Každý uživatel z  praxe zná, že sledování opotřebení napomáhá 
optimalizovat řezný proces, včetně dodržení přesnosti a kvality 
opracování. 

A kdo se obává, že za vyšší výkon a delší životnost, která je až o 15 %  
vyšší při obrábění ocelí, zaplatí vyšší cenu, může být klidný. Ceny 
zůstávají stejné jako u původní sorty destiček. To znamená, že naši 
zákazníci získají vyšší výkon nebo delší životnost, včetně indikační 
vrstvy pro lepší detekci opotřebení bez dalších nákladů!
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Oceli z  řady ISO-P jsou mnohdy náročné na obrábění. CERATIZIT nyní 
přináší pro svůj multifunkční nástroj EcoCut novou výkonnější řadu břito-
vých destiček řady ISO-P. Černá na čele, zlatá po obvodu, to jsou nové 
charakteristické rysy nové metody zpracování povlaku Dragonskin pro 
řadu ISO-P.

EcoCut + nová sorta ISO-P s povlakem Dragonskin nabízí vyšší výkon, 
delší životnost a identifikaci opotřebení.

CERATIZIT rozšiřuje program vícenásobných svěráků o typ PolyClamp-Verso, který nabízí mnoho nových uži-
vatelských výhod, např.: široký program, velký výběr čelistí a příslušenství, upnutí malých i velkých obrobků, 
použití pro malosériovou a velkosériovou výrobu, rychlou výměnu čelistí, snadnou obsluhu, atd.  
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Novinka od MITSUBISHI MATERIALS
WWX200 – rozšírenie série frézovacích hláv

Mitsubishi Materials pridalo k všestrannej sérii frézovacích 
nástrojov WWX400 menší typ WWX200 s reznými doštička-
mi veľkosti 09 so skutočným 90o rohovým frézovaním. Frézy 
sú vhodné na rovinné, ale aj tvarové frézovanie. S ekonomic-
kými obojstrannými reznými doštičkami trigonového typu 
so 6 reznými hranami, WWX boli navrhnuté tak, aby spĺňali 
všetky potreby moderného rezania kovov. Typ WWX200 je 
vhodný najmä pre menšie komponenty a obrábacie stroje 
s nižšou tuhosťou.

Presnosť a spoľahlivosť
Inovatívna a presná geometria reznej doštičky a  jej lôžka spolu  
s presným usporiadaním doštičiek na telese nástroja zaisťuje sku-
točne uhol 90º s dostatočnou presnosťou, čo eliminuje potrebu do-
končovacej operácie, čím sa šetrí cenný výrobný čas a náklady. Frézy 
WWX400/200 dokážu spoľahlivo pracovať s  vysokými posuvmi 
a sú použiteľné a efektívne pre široký výber aplikácií. 

Teleso frézy, resp. lôžko doštičky má štyri kontaktné plochy s doš- 
tičkou, čo spolu s dostatočne dimenzovanou upínacou skrutkou za-
bezpečuje vysokú pevnosť a stabilitu upnutej reznej doštičky bez 

kompromisov v presnosti. To znamená, že sa dá použiť aj na polo-
hrubovacie a dokončovacie operácie. Ďalšie zvýšenie použiteľnosti 
a spoľahlivosti prináša vnútorné chladenie. Každé teleso má kanály 
na chladiacu kvapalinu, ktoré ústia presne do rezu a poskytujú do-
statočný objem chladiacej kvapaliny s vysokým tlakom. 

Inovatívne a ekonomické rezné doštičky
Jedinečné tvrdokovové rezné doštičky majú 6 rezných hrán a aj na-
priek negatívnej geometrii lôžok doštičiek majú pozitívny ostrý rez. 
Sú mimoriadne spoľahlivé a  v  procese obrábania dosahujú nižšie 
náklady. Zároveň generujú len nízke rezné sily a spolu s nárastom 
hrúbky doštičky v porovnaní s bežnými typmi doštičiek poskytujú 
vynikajúcu odolnosť proti zlomeniu.

Vysoká maximálna hĺbka rezu až 8,2 mm umožňuje efektívne frézo-
vanie a zvyšuje objem odobraného materiálu. S cieľom zaručiť vyso-
kú kvalitu povrchu komponentov majú rezné doštičky veľký rádius, 
ktorý pôsobí ako tradičný wiper. 

K dispozícii sú tri rôzne utvárače triesky L, M a R pre ľahké, stredné 
a hrubé obrábanie. 

Tie je možné kombinovať s výberom 8 typov povlakovaných alebo 
nepovlakovaných rezných doštičiek.  To zaisťuje ideálne kombinácie, 
voliteľné na efektívne obrábanie širokého sortimentu materiálov.

Veľkosti
Nová radová čelná fréza WWX200: frézy sú dostupné od Ø40 – 
Ø160 v hrubom, jemnom a extra jemnom rozstupe zubov. Ø25 –
Ø50 sa dajú objednať aj ako stopkové frézy.

Nízky rezný odpor
Obojstranná doštička, ale s axiálnym uhlom čela 9°



A Distributor of
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Čistenie suchým ľadom 
je technológia budúcnosti 

Text a foto: ICS ice cleaning systems, s.r.o.

Spoločnosť ICS ice cleaning systems, s.r.o.  z Považskej 
Bystrice je výrobcom unikátnych priemyselných čistiacich 
zariadení využívajúcich ekologickú technológiu otryská-
vania suchým ľadom. Firma, ktorá tento rok oslavuje 
štvrťstoročnicu existencie svoju originálnu a  svetovými 
patentmi podporenú produkciu čistiacich strojov, vyváža 
takmer do celého sveta.

ICS realizuje vývoj, výrobu, predaj a servis celého sortimentu stro-
jov a zariadení na tryskanie suchým ľadom a  na výrobu suchého 
ľadu. Prioritou ICS je neustály vývoj nových systémov, inovácie  
a zdokonaľovanie používanej technológie a jej prispôsobovanie pre 
konkrétne potreby zákazníckych skupín. 

Pre všetky odvetvia priemyslu
Produkcia čistiacich strojov na tryskanie suchým ľadom obsahuje 
čistiace zariadenia rozdelené podľa veľkosti a výkonu do produk-
tového radu tak, aby bolo možné jednoducho zvoliť optimálne za-

riadenie podľa účelu využitia. A ten má na-
ozaj široký záber. Čistenie suchým ľadom 
je veľmi dobre využiteľné v automobilo-
vom, strojárskom, plastikárskom, gumá-
renskom, tlačiarensko-papierenskom prie-
mysle, lodiarstve, ale aj v  potravinárstve 
či drevárskom segmente a stavebníctve.
Technológia je takmer bez obmedzení, čo 
sa týka čistených povrchov. Suchý ľad ne-
poškodzuje čistený povrch, je preto vhod-
ný aj na veľmi presné plochy. Nezmáča po-
vrch a  je nevodivý, takže je vhodný aj na 
čistenie elektrických a  elektronických za-
riadení. Je bez akýchkoľvek škodlivín, teda 
je veľmi dobre využiteľný všade tam, kde 
treba dosiahnuť hygienickú čistotu. 
„Vďaka neustálemu vývoju, zlepšovaniu pa-
rametrov a  zvyšovaniu účinnosti naše čis-
tiace stroje už nepotrebujú obrovské kom-
presory, postačujú tie bežne dostupné. 
Technológia čistenia suchým ľadom sa tak 
stala veľmi dobre využiteľná nielen v prie-
myselných prevádzkach, ale napríklad aj 
pre malé autoservisy, pre car detailistov, 

Poznáte suchý ľad?   
Suchý ľad je pevné skupenstvo CO2. Vyrába sa zo skvapalneného koncentrovaného oxidu 
uhličitého, ktorý výrobca suchého ľadu nakupuje od dodávateľa technických plynov. Vo 
výrobníkoch suchého ľadu (hydraulických lisoch/peletizéroch) tekutý CO2 expanduje do 
formy snehu, ktorý sa následne pretláča piestom cez matricu a vzniká z neho granulát/
pelety s  rôznou veľkosťou (od 1,5 do 16 mm). Štandardná veľkosť granulátu pre otrys-
kávacie stroje je 3 mm. Granulát, ktorý má teplotu takmer -80 °C sa následne uskladní 
v termoboxoch, ktoré ho dokážu udržať v prevádzkyschopnom stave 4 až 5 dní. 
Okrem čistenia otryskávaním sa suchý ľad využíva ako médium na chladenie potravín pri 
preprave. V tom prípade sa granulát suchého ľadu väčšej frakcie (9 – 12 mm) sa balí do 
perforovaných vrecúšok. Vďaka postupnému uvoľňovaniu chladu dokáže potraviny udr-
žať dlho čerstvé – efektívne, hygienicky a bez energetických nárokov.  

Ako funguje čistenie?
Proces ekologického čistenia ľadom využíva tri základné fyzikálne javy: 
kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. 
Otryskávacie čistiace zariadenia ICS pomocou stlačeného vzduchu z kom-
presora extrémne zrýchlia privedený granulát suchého ľadu pohybom cez 
trysku, čím vzniká prúdenie častíc na čistený povrch. Termický šok sa po-
stará o „podmrazenie“ nečistoty, tá sa mechanicky naruší, „odstrelí od 
povrchu“, pričom suchý ľad okamžite sublimuje.  
Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota, nevzniká žiadna od-
padová voda ani iný sekundárny odpad. Táto metóda je preto skvelou 
alternatívou k pieskovaniu, čisteniu tlakovou vodou, či rozpúšťadlami. Jej 
environmentálna záťaž je totiž veľmi nízka. 
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Spoločnosť ICS ice cleaning systems
| stroje na tryskanie suchým ľadom
| stroje na výrobu suchého ľadu
| robotizácia a automatizácia čistenia
| výroba suchého ľadu

ICS ice cleaning systems
spoľahlivý partner v ekologickom čistení

ICS ice cleaning systems s.r.o
Robotnícka 2192
01701 Považská Bystrica
Slovakia
www.ics-dryice.com

Už 25 rokov vyvíjame, vyrábame a dodávame revolučné priemyselné čistiace systémy.  

Naša technológia čistenia – otryskávania suchým ľadom je inovatívna, mimoriadne efektívna, 

bezodpadová a neabrazívna, preto ňou možno čistiť takmer všetky povrchy a materiály. 

matizovanej práce v  priemysle. Už dnes sa firma môže pochváliť 
viacerými hotovými automatickými linkami nasadenými v praxi, 
napríklad na čistenie foriem na výrobu pneumatík či odihľovanie 
plastových výrobkov, ktoré pre svojich zákazníkov vyhotovila na 
kľúč. V prepojení vlastnej revolučnej technológie čistenia suchým 
ľadom s  robotizáciou a automatizáciou pritom ICS vidí rozvojový 
potenciál aj do budúcnosti. 

pre komunálne služby samospráv, pre rôzne firmy, ktoré čistenie 
poskytujú ako službu,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Peter Gabriš. 
„Je to neabrazívna, netoxická a  nevodivá metóda čistenia, nevy-
užíva chemikálie, nevytvára žiadny sekundárny odpad. Umožňuje 
čistenie aj počas prevádzky a bez nutnosti demontáže zariade-
ní. To prirodzene šetrí čas na údržbu a náklady, zvyšuje celkovú 
efektívnosť výroby. Je to jednoducho technológia budúcnosti,“ 
zdôrazňuje. 

Aj výrobníky suchého ľadu a automatické linky
Vďaka tomu, že ICS produkuje čistiace systémy najvyššej kvality 
s uplatnením v takmer všetkých odvetviach priemyslu, firma ne-
ustále rastie a  rozširuje sa. V  posledných rokoch sa ICS sústredí 
nielen na produkciu samotných čistiacich strojov, ale na produkciu 
strojov na výrobu suchého ľadu a stavbu automatizovaných kom-
plexných čistiacich liniek na suchý ľad.
Zariadenia na výrobu suchého ľadu sú efektívne najmä tam, kde je 
spotreba suchého ľadu na čistenie vyššia. Ak zákazník pravidelne 
spotrebuje väčšie množstvo peliet, vlastná výroba suchého ľadu 
má pre neho mnoho výhod. Pri preprave suchého ľadu na dlhé 
vzdialenosti  či počas dlhého skladovania totiž vznikajú straty sub-
limáciou a zároveň sa znižuje kvalita ľadu v dôsledku kondenzácie 
okolitej vlhkosti. Pritom kvapalný CO2 môže byť uskladnený v zá-
sobníku bez straty kvality na mieste výroby a systémy na výrobu 
suchého ľadu od ICS sú mimoriadne efektívne – dokážu vyrobiť pe-
lety suchého ľadu v požadovanom množstve a v ľubovoľnom čase. 
Návrh a výroba celých automatizovaných liniek na čistenie suchým 
ľadom je podľa P. Gabriša prirodzeným vývojom a ICS tým nasle-
duje všeobecný trend zvyšovania podielu robotizovanej a  auto-
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Při současných metodách měření, včetně pokusů o měření nástrojů 
pomocí mikroskopie, představuje největší riziko chyby obvykle lid-
ský faktor. Navíc je u některých měření nutná destrukce nástroje, 
například při měření úhlu čela u nástrojů se složitou geometrií. „Vý-
robci pak musí doufat, že ostatní identické nástroje budou odpoví-
dat tomu naměřenému. Pro toto tvrzení však neexistuje žádný dů-
kaz,“ vysvětluje Bernd Schwennig, který je ve společnosti WALTER 
odpovědný za produktový management v oblasti měřicí techniky.

HELICHECK NANO od WALTER
Stroj HELICHECK NANO se ubírá jinou cestou. S tímto strojem totiž 
společnost WALTER nabízí výrobcům mikro a nano-nástrojů řešení 
pro nedestruktivní měření jejich výrobků nezávislé na obsluze. No-
vý měřicí stroj spolehlivě měří nástroje od průměru 0,1 milimetru 
v průchozím i odraženém světle. Toto je možné díky nové variabilní 

optice s až 800násobným zvětšením, jež má svůj původ v techno-
logii mikroskopického měření za podmínek dopadajícího světla.  
V kombinaci s kamerami s vysokým rozlišením je tato mikroskopic-
ká optika základem pro měření nanorozměrů.
Díky variabilnímu zvětšení jsou možná také měření standardních 
nástrojů o průměru až 16 mm.

Měření velkých sérií přes noc
Z mechanického hlediska odpovídá HELICHECK NANO svým star-
ším sestrám, plně automatickým měřicím strojům HELICHECK PRO 
a HELICHECK PLUS. Stejně jako ony má pevnou žulovou základ-
nu, která je předpokladem pro nejvyšší certifikované přesnosti  
a spolehlivosti měření. Pevně nainstalované kamery jsou v uzavře-
ném měřicím prostoru stroje bezpečně chráněny před prachem 
a vnějším světlem. Stroj HELICHECK NANO navíc nabízí možnost 
automatizace. „Tímto je možné nechat změřit přes noc palety s až 
7 500 nástroji, automaticky bez zásahu obsluhy. Jedná se o abso-
lutní novinku v oblasti měření mikro a nano-nástrojů,” říká Bernd 
Schwennig. Nástroje, které nesplňují specifikace, se při tom vyřadí 
jako zmetky. Přestože jsou možnosti měření na přístroji HELICHECK 
NANO již nyní ohromující, v budoucnu se rozšíří ještě o další funkce, 
jako je měření zaoblení řezné hrany, 3D digitalizace a měření drs-
nosti povrchu.

Text a foto: Walter

Trend směřující k miniaturizaci v oblasti elektroniky, 
mikromechaniky a lékařské technice zvyšuje poptáv-
ku po mikro a nano-nástrojích. Komplexní měření 
těchto drobných nástrojů o průměru menším než 
jeden milimetr ale dosud nebylo možné.
Společnost WALTER však vyvinula a nyní představu-
je první automatizovaný stroj HELICHECK NANO pro 
měření mikro a nano-nástrojů nezávisle na obsluze.

První automatizovaný stroj
pro měření mikro a nano-nástrojů

Mikroskopická optika stroje HELICHECK NANO umožňuje měření 
v nanorozsahu

Nový měřicí stroj HELICHECK NANO od společnosti WALTER
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Spoločnosť Murrelektronik predstavuje spínací 
sieťový zdroj Emparro20-Pro s triedou ochrany 
IP20 a voliteľným rozhraním IO-Link. 
Sieťový zdroj Emparro20-Pro vyvinutý spoloč-
nosťou Murrelektronik možno vybaviť adapté-
rom IO-Link, ktorý je dostupný samostatne. 
IO-Link umožňuje používateľom diaľkový prístup, 
napríklad nastavenie počiatočného napätia, 
diagnostiku sieťového zdroja a zaistenie prvkov 
obsluhy s cieľom zabrániť neúmyselnej zmene 
nastavenia počiatočného napätia.

Flexibilný, účinný, spoľahlivý
       Emparro20-Pro

S rozmermi 50  mm x 123  mm x 138  mm je Emparro20-Pro o viac ako 
40 percent užší a zároveň celkovo podstatne menší a priestorovo úspor-
nejší ako predchádzajúci model. Na montáž spínacieho sieťového zdroja na 
montážnu lištu nie sú potrebné žiadne nástroje. Zjednodušuje to inštaláciu 
u zákazníka, šetrí čas a náklady. Jednou z možností je aj montáž zaskrut-
kovaním. 

V paralelnom režime možno prevádzkovať viacero prístrojov súčasne. Za-
tiaľ čo si používatelia v minulosti museli napätie vyladiť potenciometrom,  
v prípade výrobku Emparro20-Pro ho môžu nastaviť tlačidlami. Počiatoč-
né napätie (output) sa dá nastaviť tlačidlami + a – v rozmedzí od 22 VDC do 
28 VDC. Pomocou rozhrania IO-Link alebo kombinácie tlačidiel na prístroji 
je možné uzamknúť klávesy. Tým za zabráni neúmyselnej zmene počiatoč-
ného napätia.

Emparro20-Pro ponúka množstvo úspor
Zdroj Emparro20-Pro má stupeň účinnosti viac ako 95 percent. Tento  
vysoký stupeň účinnosti znižuje prevádzkové náklady na minimum. Okrem 
toho sa rozvodné skrine vďaka nízkemu odpadovému teplu menej za-

hrievajú, čím sa dá klimatizácia v rozvodnej skrini čiastočne redukovať. 
Emparro20-Pro teda ponúka množstvo potenciálnych úspor. Zvyšuje sa 
životnosť a stúpa spoľahlivosť. Vďaka prepäťovej ochrane kategórie III je 
Emparro20-Pro odolné proti prepätiam.

Vďaka preventívnej diagnostike získajú používatelia kedykoľvek prehľad 
o životnosti výrobku Emparro20-Pro. Táto funkcia udáva, kedy sa spínací 
sieťový zdroj blíži ku koncu svojho životného cyklu. Okrem toho mapuje 
rozličné parametre: teplotu vnútri sieťového zdroja, procesy zapínania, 
ako aj permanentné preťaženie vyššie ako 120 percent. Dosiahnutie šta-
tisticky vypočítanej životnosti signalizuje bezpotenciálový kontakt. Sie-
ťový zdroj funguje bez obmedzení ďalej, riziko výpadku sa však zvyšuje. 
Zákazníci by to potom mali vziať do úvahy pri servise. Môžu tým zabrániť 
prestojom, ako aj zvýšiť dostupnosť strojov a produktivitu.

Vďaka funkcii Power Boost dodáva Emparro20-Pro za päť sekúnd o 150 
percent viac energie (30 A pri 20-ampérovom sieťovom zdroji). Vyťaže-
nosť sieťového zdroja na viac ako 90 percent signalizuje blikanie LED „OK/
ALARM“.
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Dôsledná orientácia 
na zákazníkov

aj v oblasti strojovej techniky

Ponuka strojovej techniky od ZIMMER GROUP
Motorové vretená a príslušenstvo systémov (frekvenčné meniče, 
chladiace agregáty, multifunkčné jednotky, vedenia a  káble,  vý-
menné jednotky robota) tvoria kľúčové komponenty portfólia stro-
jovej techniky od spoločnosti ZIMMER. Firma sa pritom zameriava 
na všetky odvetvia a  ponúka riešenia pre každý individuálny zá-
kaznícky problém. Vyvíja a vyrába inovatívne nástrojové systémy 
na spracovanie dreva, kovu a kompozitných materiálov. 

Motorové vretená
Motorové vreteno je jednou z  podstatných konštrukčných skupín 
obrábacieho stroja, frézovacieho centra alebo robotického riešenia 
end-of-arm, s  ktorým sa dosahuje maximálna produktivita a pres-
nosť, a  ktoré umožňuje optimálny výkon a  kvalitu obrobkov. Me-
chanicky integrované motorové riešenia sú okrem toho mimoriadne 
kompaktné, vysoko produktívne a dosahujú maximálnu tuhosť, ktorá 
je predpokladom najvyšších otáčok a presného otáčania bez radiál-
neho hádzania. 

ZIMMER GROUP ponúka v tomto segmente perfektné portfólio. Nie 
je podstatné, či hľadáte motorové vreteno na použitie vo frézovacích  

Text a foto: ZIMMER GROUP

Sofistikované riešenia a dôležité technické inovácie, pochádzajúce z vlastného vývoja a výroby spoločnosti 
ZIMMER, sú dôvodom prečo firmu vyhľadávajú najmä zákazníci so snahou o technologické vodcovstvo. 
A  ZIMMER GROUP dosahuje najlepšie výsledky práve vtedy, keď je postavená pred náročný problém. 
Zmýšľanie a prístup majú v spoločnosti ZIMMER interdisciplinárny charakter. Prirodzene, veď ZIMMER 
ponúka sofistikované procesné riešenia v  šiestich technologických oblastiach. Okrem  manipulačnej, 
tlmiacej, lineárnej, systémovej a výrobnej techniky, je to aj v oblasti strojovej techniky.

strojoch, alebo obrábacích centrách, v našich rôznych vretenových 
moduloch nájdete hospodárne štandardné motorové vretená, vzdu-
chom chladené vretená v nízkom a strednom výkonovom rozsahu, 
ako aj kvapalinou chladené vysokovýkonné vretená a, samozrejme, 
zodpovedajúce príslušenstvo. 

St ro jová techn ika



www.leaderpress.sk  |  1/2023                          | 25

M AT E R I Á LY,  T E C H N O L Ó G I E ,  P R O D U K T Y
St ro jová techn ika

je náklady pri realizácii systé-
mu pomocou našej podpory. 
Ponúkame špeciálne riešenia 
na mieru pre akékoľvek prí-
pady použitia. Ku všetkým 
našim motorovým vretenám 
a príslušenstvu ponúkame voľ- 
ne konfigurovateľné súpravy spojok a vedení. 
Získate tak riešenie na mieru presne pre vašu aplikáciu, zbytočne 
nevynaložíte prostriedky, pretože dimenzovanie prevezmeme za 
vás, vedenia budú pripravené na pripojenie a  presne konfekčne 
vyrobené, už namontované a funkčne vyskúšané. 

Výmenná jednotka robota
Pre motorové vretená, ktoré sú určené na použitie v  robotickej 
aplikácii, sú k dispozícii špeciálne koncipované výmenné jednotky 
robota, ktoré tvoria spoľahlivé rozhranie medzi robotom a moto-
rovým vretenom. Voľný diel sa upevní na motorové vreteno, pevný 
diel sa namontujte na koniec ramena robota. Pre motorové vrete-
no, ktoré sa nepoužíva, je k dispozícii špeciálna odkladacia stanica. 
Výmenné jednotky robota sa vyznačujú: automatizovaným spája-
cím mechanizmom, extrémne plochou konštrukciou, mechanickou 
samozvernosťou, prenosom stlačeného vzduchu, výkonu a signá-
lov na prevádzku motorového vretena.

Technické charakteristiky motorových vretien ZIMMER GROUP:
Menovitý výkon S1: 6 až 48 kW
Menovitý krútiaci moment S1: 4,9 až 153 Nm
Maximálne otáčky: 6 000 až 26 000 rpm
Chladenie: elektrický ventilátor/voda
Technológia motora: asynchrónny/synchrónny
Vyhotovenie: základný variant/vektorové riadenie

Ak sa rozhodnete pre motorové vretená od ZIMMER GROUP 
získate nielen kvalitné vzduchom či vodou chladené vysokofrek-
venčné vretená v  rôznych výkonových rozsahoch, ale aj podpo-
ru v oblastiach, ako je dimenzovanie napájania, dodávka energie, 
chladenie alebo integrácia do riadenia alebo služby. Samozrejmos-
ťou je oprava a servis na mieste kompetentným personálom, ko-
munikačný modul Spindle IO-Link umožňujúci monitorovanie stavu 
a prediktívnu údržbu, extrémne vysoká spoľahlivosť, veľká hustota 
výkonu a široká kompatibilita.

Frekvenčné meniče
Optimálny výkon a  výstupný výkon sú možné len vtedy, keď sú 
motorové vretená a  frekvenčné meniče navzájom optimálne zosú-
ladené. Už pri vývoji, ale aj v praktických testoch, spolupracujeme 
s poprednými výrobcami meničov a strojov. Cieľom je vygenerovať 
vždy maximálny prospech zákazníka. Ak sú motor a frekvenčný me-
nič navzájom optimálne zosúladené, prejaví sa to nielen v životnosti, 

ale aj v pokojnom chode, v termoregulá-
cii, a tým samozrejme aj v hustote výko-
nu. Cieľom spoločnosti ZIMMER GROUP 
je poskytnúť plynulo integrujúci systém, 
ktorý zákazníkovi ponúka možnosť vyťa-
žiť z motorových vretien maximum. 
Spolu s vretenom motora tvorí frekven-
čný menič perfektný kompletný balík 
pre presné polohovacie úlohy s integro-
vanou bezpečnostnou technikou (STO) 
a procesy s nízkymi otáčkami, ako aj pre 
vysoké otáčky. Napojenia na riadiacu 
úroveň potrebné v  aplikácii spĺňajú zá-

suvné operátory prevádzkovej zbernice (Interbus, CANopen, Ether-
net, DeviceNet, EtherCAT) pre všetky bežné štandardy protokolov 
vrátane nových riešení na báze Ethernetu. Kompletné riešenie do-
pĺňajú oblasti príslušenstva s  konštrukčnými skupinami EMV pre 
prostredia C1 a C2, brzdové odpory, sieťové tlmivky a filtre harmo-
nických frekvencií. 

Chladiace agregáty
Pre naše motorové vretená chlade-
né vodou ponúkame zodpovedajú-
co dimenzované chladiace agregáty 
vrátane súprav spojok. Spoľahlivá do-
stupnosť potrebného množstva chla-
diva a jeho teplota znižujú vznik tepla 
podmienený prevádzkou a  zaručujú 
maximálny výkon vretena. Pracujeme 

so známymi výrobcami chladiacich agregátov a môžeme tak dosiah-
nuť presnú reguláciu teploty a  dávkovanie chladiaceho média, čo 
vedie ku konštantne nízkym prevádzkovým teplotám. Presné dáv-
kovanie a regulácia sú dôležité na vylúčenie nepresností na vretene, 
ktoré môžu byť vyvolané výkyvmi teploty. Dostanete od nás na-
vzájom prispôsobené komponenty, pri ktorých sa môžete spoľahnúť 
na to, že bude zaručená ich spoľahlivá súčinnosť. 

Vedenia a káble
ZIMMER GROUP sa považuje za dodávateľa systémov a  vášho 
spoľahlivého partnera, ponúkame vám kompletný balík. Znížte svo-

1: odkladacia stanica, 2: pevný diel meniča nástrojov, 3: voľný diel meniča 
nástrojov, 4: motorové vreteno

Multifunkčné jednotky
Nasadenie priemyselných robo-
tov predstavuje rozhodujúci faktor 
produktivity. Pre čoraz častejšie 
používanie robotickej techniky po-
núka ZIMMER GROUP inovatívne 
aplikačne optimalizované produk-
ty end-of-arm, ako napríklad multi-
funkčnú hlavu. 
Naše multifunkčné hlavy sú vybave-

né rozličnými usporiadaniami vretien a agregátov a môžu sa voľne 
konfekčne vyrábať podľa želania zákazníka, takže dostanete rieše-
nie na mieru pre svoju aplikáciu. Vďaka multifunkčnej hlave pozdvih-
nete svoj stroj na najvyššiu úroveň, okrem bežných úloh obrábania 
rozšírite funkčnosť stroja aj o manipulačné úlohy a automatizáciu. 
Multifunkčné jednotky umožňujú početné možnosti montáže 
(uchopovacia a  manipulačná jednotka, agregát na nasadzovanie 
kovaní, modul nasadzovania soklových nôh, rezný agregát, vŕta-
cie agregáty všetkých druhov agregátov na nasadzovanie tlmičov, 
skrutkovací agregát). 
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Elektrifikácia

Povedomie verejnosti o zmenách klímy spolu s globálnym úsilím o vytvorenie a udržiavanie 
čistého životného prostredia viedlo po celom svete k sérii zákonov, ktoré nútia výrobcov 
automobilov výrazne znižovať produkciu emisií plynov oxidu uhličitého (CO2), podieľajúceho sa 
na vzniku skleníkového efektu a všeobecne považovaného za hlavnú príčinu globálneho otep-
ľovania. Okrem nutnosti znížiť spotrebu paliva, zmenšiť objem valcov motorov a znížiť celkovú 
hmotnosť vozidiel sa musia automobilky v záujme napĺňania týchto obmedzení orientovať 
na nové moderné technológie. Rýchly nárast vývoja, objemu výroby a využitie batériových 
elektrických vozidiel (BEV – Battery Electric Vehicle) v praxi ukazuje, že elektrické vozidlá 
nie sú len budúcnosťou, ale v skutočnosti sú už teraz súčasnosťou.

Text a foto: ISCAR LTD, preklad Lukáš LUKÁČ ISCAR SR

Automobilový priemysel je bezpochyby na pokraji veľkých zmien 
a  naše vnímanie automobilov a  dopravy sa čoskoro môže úplne 
zmeniť. Napovedajú tomu aj odhady z  radov odborníkov, ktorí 
tvrdia, že počas 21. storočia nahradia elektromobily vozidlá s kon-
venčným spaľovacím motorom. ISCAR je spoločnosť s dlhoročnými 
skúsenosťami vo výrobe rezných nástrojov pre trieskové obrába-
nie a ponúka jedinečné a špičkové riešenia pre obrábanie kompo-
nentov pre výrobu elektrických vozidiel. Ako líder v poskytovaní 
produktívnych a nákladovo efektívnych riešení obrábania sa spo-
ločnosť ISCAR naďalej snaží zostať na špičke svojho odboru a po-
zorne sleduje nové trendy a  technológie, aby mohla včas svojim 
odberateľom poskytnúť sofistikované nástrojové riešenia a byť aj 
súčasťou zajtrajška. Nižšie v  texte uvádzame prehľad niektorých 
bežných procesov obrábania súčiastok v  odvetví výroby elektro 
vozidiel a niektorých popredných možných riešení obrábania a od-
porúčania pre každú časť.

Obrábanie skrine statora
Jedným z  najvýznamnejších znakov hnacieho ústrojenstva elek-
trického vozidla je jeho relatívna jednoduchosť. V porovnaní s tra-
dičným spaľovacím motorom (ICE – Internal Combustion Engine) 
je v ňom oveľa menej pohyblivých častí, a preto pri výrobe elek-
tromobilu dramaticky klesá doba výroby a  tiež náklady. Jednou 
z hlavných súčastí elektromotora je skriňa motora (statora) vyro-
bená zo zliatiny hliníka. Na dosiahnutie kritických kľúčových cha-
rakteristík tejto súčasti, ako je nízka hmotnosť, odolnosť, tvárnosť, 
drsnosť povrchu a  presnosť, vrátane dodržania geometrických 
tolerancií, je nutný zvláštny prístup. Čiastočne dutý tvar skrine 
predstavuje ďalšiu výzvu pri obrábaní, a preto je zachovanie níz-
kych rezných síl potrebné na dosiahnutie požadovanej drsnosti 

v automobilovom priemysle

a valcovitosti. Kompletné nástrojové riešenie firmy ISCAR pre ten-
to obrábací proces uľahčilo prechod technológie zo štandardné-
ho ekonomicky nákladného procesu na sústruhu na ekonomické 
obrábacie centrá. Naším cieľom je minimalizovať zošrotované die-
ly a dosiahnuť optimálny pomer CPK (Capability Process Index – 
koeficient spôsobilosti procesu, teda schopnosť výrobcu vyrábať 
diely v požadovanej tolerancii a podľa špecifikovaného technické-
ho štandardu).

Obrábanie hlavného priemeru statorového otvoru
Najnáročnejšie operácie pri obrábaní hliníkovej skrine statora sú 
vyvŕtavanie a vystružovanie hlavného priemeru. Vďaka súčasnému 
trendu používať stroje s nízkym výkonom vyžaduje veľký priemer 
nástroja a  dlhé vyloženie kreatívne myslenie konštruktérov, aby 
navrhli nástroj s minimálnou hmotnosťou pre minimálne zaťaženie 
vretena stroja pri zachovaní celkovej tuhosti nástroja. V dôsledku 
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týchto požiadaviek sú pre telo nástroja používané exotické mate-
riály, ako je titán, uhlíkové vlákna a kompozitné nástroje vyrobené 
technológiou 3D tlače. Použitie metódy konečných prvkov (FEM 
– Finite Element Method) pomáha vyriešiť prekážky spojené s tou- 
to náročnou aplikáciou zohľadnením mnohých parametrov, ako sú 
rezné sily, posuvné pole počas obrábania, vlastné frekvencie a ma-
ximálna deformácia. 

Vystružovanie ložiskových sediel
Na rozdiel od konvenčného spaľovacieho motora (či už zážihové-
ho, alebo vznetového) generuje elektromotor maximálny krútiaci 
moment od nulových otáčok. To v  praxi znamená, že k  prevádz-
ke nevyžaduje zložitú viacstupňovú prevodovku. Pre bežné elek-
trovozidlá postačuje jednoduchá redukčná prevodovka. Tá je 
umiestnená medzi telesom statora a  krytom prevodovky. Aby 
bolo zachované centrovanie medzi ložiskovými sedlami statora 
a  krytom prevodovky, musí byť operácia vystružovania vykona-
ná v  zmontovanom stave oboch častí. Pre túto operáciu ponúka 
ISCAR špeciálny vystružovací nástroj typu „push and pull“ s nasta-
viteľnými britmi z PCD, ktorý dokáže pri tejto hliníkovej súčasti za-
chovať požadované geometrické tolerancie v rôznych vnútorných 
priemeroch.

Sústruženie rotora
Rotor sa skladá z  mnohých vrstvených dosiek elektrotechnických 
(rotorových) plechov. Pre zníženie straty prúdu sa miesto pevného 
tela používajú plechové dosky. Ich povrch musí byť úplne čistý bez 

triesok, oleja, emulzie, prachu a ďalších nečistôt, a preto sa pri jeho 
obrábaní používa iba chladenie vzduchom. Vyhovieť týmto požia-
davkám je veľká výzva, pretože v dôsledku tvorby veľkého množ-
stva tepla pri sústružení dochádza na povrchu rotora k nalepovaniu 
drobných čiastočiek triesok. V dôsledku toho je nevyhnutné využiť 
metódu prerušovaného cyklu obrábania. Spoločnosť ISCAR na tieto 
účely vyvinula nástroj s otvormi chladenia pre prívod vzduchu pria-
mo ku britu. Tým dochádza k efektívnemu schladeniu triesok už pri 
ich tvorbe a následne sú z miesta rezu odfúknuté.

Obrábanie vane batérie
Neoddeliteľnou súčasťou každého elektromobilu je batériová 
skriňa. Jej veľké rozmery a požiadavka na čo najnižšiu hmotnosť 
predurčujú hliník ako dobrú voľbu pre výrobu tohto dielu. V prí-
pade špičkových super automobilov a športových vozidiel je níz-
ka hmotnosť kľúčová. Preto sa niektoré automobilky rozhodli na 

tieto účely využiť kompozitný materiál CFRP (plast jednosmerne 
vystužený uhlíkovými vláknami), ktorý je charakteristický svo-
jou nízkou hmotnosťou, vysokou pevnosťou a  nízkou tepelnou 
vodivosťou oproti hliníku. ISCAR ponúka širokú škálu nástrojov 
špeciálne určených pre obrábanie hliníka a  CFRP, ktoré posky-
tujú produktívne a ekonomické riešenia pre akúkoľvek aplikáciu. 
Napríklad na vŕtanie otvorov je tu rad vrtákov SUMOCHAM, kto-
rý ponúka rôzne geometrie vhodné pre konkrétne materiály. Pre 
vŕtanie hliníka sú určené vymeniteľné hlavice ICN s  ostrým bri-
tom a lešteným čelom. Hlavice ICG majú delené ostrie pre lepšie 
delenie triesok a ich odchod z miesta rezu a sú vhodné pre dlhé 
vyloženie nástroja. Na vŕtanie kompozitných CFRP materiálov sú 
určené ICF hlavice s diamantovým povlakom. Geometria hlavice 
ICF je navrhnutá tak, aby nedochádzalo k delaminácii materiálu, 
čo je veľmi typický jav pri obrábaní tohto materiálu.

Automobilový priemysel sa už teraz nachádza v procese transfor-
mácie a smeruje k novej náročnej ére výroby batériových elektrovo-
zidel. Využitie špičkových technológií a  inovatívnych nástrojových 
riešení spoločnosti ISCAR udrží výrobcov dielov pre automobilový 
priemysel o krok napred a pomôže im rýchlo sa prispôsobiť prebie-
hajúcim zmenám. Tak, aby sme vyhoveli požiadavkám a urobili našu 
planétu čistejšou, zelenšou a zdravšou pre život.
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Společnost Profika loni osla-
vila 30 let od svého založení. 
Rodinná firma se zaměřuje 
na CNC stroje a je výhradním 
dealerem známých jihokorej-
ských značek Hyundai Wia 
a Hanwha Precision Machi-
nery pro český i slovenský 
trh. V posledních letech se 
však zaměřuje nejen na pro-
dej obráběcích technologií, 
ale i na řešení pro automati-
zaci a robotizaci. Vyvíjí k to-
mu i vlastní univerzální buňky, 
které vždy přizpůsobuje kon-
krétním požadavkům klienta. 

„S vývojem robotických buněk jsme začali, protože byla po tomto 
řešení od zákazníků velmi intenzivní poptávka. Trend robotizace je 
nezastavitelný a při dlouhodobém nedostatku zaměstnanců i zcela 
logický. Firmy nejvíce potřebují robotizaci přímo na míru, nicméně 
ta je většinou časově náročná kvůli nutnosti počátečního vývoje 
a konstrukce. My jsme vyvinuli postup, kdy tato prodleva odpadá 
– používáme naše odzkoušené a univerzální robotické buňky. Pro 
nasazení do výroby zde často stačí pár týdnů. Navíc tím, že vývoj  
a konstrukce probíhá přímo ve firmě Profika, dokážeme zákazníkům 
nabídnout i poměrně složité úpravy na míru tak, abychom co nejví-
ce navýšili efektivitu právě jejich výroby. Do této chvíle jsme vyvi-
nuli 4 druhy univerzálních robotických buněk tak, abychom dokázali 
pokrýt požadavky zákazníků s ohledem na rozdílné velikosti, tvary 

a hmotnosti polotovarů. A zohlednili i operace, jako jsou mytí, suše-
ní či popis dílů,“ uvádí Jakub Kaufman, který se v Profice zaměřuje 
právě na robotizaci a automatizaci.

Řešení s robotizací urychluje návratnost investice do stroje
Především malé a střední firmy, pro které je každá investice do nové 
technologie podstatným zásahem do rozpočtu, často velmi zvažu-
jí, zda si připlatit i za robotizaci a automatizaci. Podle Kaufmana by 
ovšem šetřily na nesprávném místě. 

„Z modelové analýzy Profika vyplývá, že nákup stroje s robotizací 
pro jeden projekt návratnost vstupní investice prodlužuje jen mírně 
(o 6,7 %). Pokud zůstává zachována efektivita výroby i počet pra-
covních směn, návratnost samotného stroje je 25,5 měsíců a návrat-
nost stroje s robotizací 27,2 měsíce. Samotná robotizace se tak vrátí 
za necelé dva měsíce. Naopak, při pokračování výroby po dosaže-
ní požadované dávky, což je běžné využití univerzální robotizace, 
dochází k opačnému jevu – tedy návratnost stroje s robotizací je 
rychlejší než při nákupu samotného stroje. Doba návratnosti inves-
tice do stroje s robotizací se zkrátí téměř o 17 % než při nákupu sa-
motného stroje. Nemluvě o následné vyšší konkurenci a odbornosti 
podniku,“ říká Kaufman.

Profika posiluje svou pozici na Slovensku
Zatímco v Česku provozuje svůj showroom v Benátkách nad Jizerou 
dlouhá léta, na Slovensku Profika halu teprve buduje. Nyní již má, 
stejně jako na Moravě, servisní a prodejní zázemí, ale další prosto-
ry staví. „Už na podzim plánujeme přivítat v Kriváni první zákazníky  
i potenciální klienty. Přímo na místě jim budeme moci ukázat všech-
ny stroje a představíme i možnosti robotizace a automatizace přes-
ně pro jejich potřebu,“ těší se Kaufman. Profika poskytuje i oblíbená 
řešení na klíč, tedy od úvodních konzultací, výběru technologie, její-
ho dodání až po servis a školení personálu.

Investice do robotizace 
a automatizace

se vyplatí, návratnost je blesková
Text a foto: Profika CZ

Robotizace a automatizace jsou stále sílícím trendem. 
V některých oborech je jejich využití základní pod-
mínkou, aby se firmy mohly ucházet o zakázky. Byť je 
úvodní investice vyšší, robotizace a automatizace její 
návratnost výrazně zrychlují. Poptávka po tomto řeše-
ní se loni více než zdvojnásobila, uvádí Jakub Kaufman 
ze společnosti Profika. Ta navíc letos na Slovensku 
posiluje svou pozici a na podzim plánuje kompletní 
otevření vlastního showroomu v Kriváni.

Jakub Kaufman se v Profice věnuje 
rozvoji robotizace a automatizace

Popularitu si získaly in-house vyvinuté robotické buňky

Robot iz ác ia ,  au tomat iz ác ia



Tématické zaměření prezentací a praktických ukázek směřovalo 
na základní výrobní témata jako je automatizace, servis či financo-
vání. Nescházelo ani představení nových produktových řad NEO, 
které nabízí zákazníkům vylepšený design populárních horizontál-
ních a pětiosých strojů typů HCN and VARIAXIS. Tyto stroje jsou 
zkonstruovány pro maximální produktivitu při optimálním využití 
elektrické energie. Výrazně se také projevuje trend umožnit co nej-
snazší automatizaci. 
„Jsem vděčný, že si takové množství našich zákazníků našlo čas  
a přijeli za námi do Jažlovic a my jsme tak dostali příležitost prezen-
tovat nejen novinky v našem portfoliu, ale hlavně se osobně potkat. 
Mile mě překvapila pozitivní nálada všech účastníků ohledně jejich 
výroby a výhledů do budoucna. Přeji nám všem v novém roce jen to 
nejlepší,” uvedl Petr Šimáček, Branch manager společnosti.

Novinky z portfolia
Nepřehlédnutelné bylo obráběcí centrum HCN-6800 NEO, které 
se vyznačuje vysokou tuhostí a oproti předchozí verzi má napří-
klad silnější vřeteno nebo plně otočný stůl s indexováním za 1,2 s ve 
standardní výbavě. Nově je také vybaven velmi rychlým bubnovým 

zásobníkem pro hmotnější nástroje a jejich rychlejší výměnu. Řízení 
stroje je pak realizováno celosvětově nejrychlejším řídicím systémem 
Mazatrol Smooth G, díky kterému je obrábění plynulé a přesné. 
V centru pozornosti byl mimo jiné i soustruh s automatickým zaklá-
dáním polotovarů, který je určený ke zvýšení produktivity. Jedná se 
o stroj QTE-200MSY s automatizací od firmy Robojob – TA12/200.
Pro uživatele laserů předvedla společnost Mazak živé ukázky řezání 
na svém laserovém stroji OPTIPLEX 3015 FIBER III 6,0 kW vybave-
ným dopravníkem třísek, středicí kamerou pro vystředění svazku 
paprsku v trysce a zdvihačem obrobků. Tato varianta stroje nabízí 
uživatelům laseru velmi vysokou rychlost řezání materiálů menší  
a střední tloušťky se schopností řezat nejobtížnější reflexní mate- 
riály, a to ve velikosti stolu 1 525 mm x 3 000 mm.

Komplexnost servisní podpory
Společnost Mazak využila dny otevřených dveří také k prezentaci 
svého portálu digitální konektivity iConnect. Mazak iConnect po-
skytuje registrovaným uživatelům Mazak na míru šitý přístup k in-
formacím o konkrétních strojích, jako jsou manuály, videa o údržbě, 
historie objednávek dílů a servisu. Součástí portálu je také služba 

„Machine to Mazak”, která umožňuje zá-
kazníkům společnosti Mazak připojit stro-
je k zabezpečené službě Mazak Cloud.  
To přináší řadu výhod zvyšujících pro-
duktivitu, včetně sledování provozu je-
jich stroje online, automatické zálohování 
systému stroje, využití vzdálené diag-
nostiky a podpory od aplikačních i ser-
visních techniků Mazak a plánování úkolů 
údržby.
Komplexnost servisní podpory byla 
představena i v rámci prezentací, které 
popisovaly výhody servisních smluv a výz- 
nam pravidelných prohlídek strojů. 

v společnosti Mazak
Dni otevřených dveří 

Text a foto: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.

Přes 120 návštěvníků prošlo branami technologického 
centra Mazak v  Říčanech – Jažlovicích, nedaleko 
Prahy, během dnů otevřených dveří 1. – 2. února 2023. 
Na první letošní akci organizované společností Mazak 
bylo k vidění 7 strojů, včetně živých ukázek obrábění 
na pětiosých, horizontálních, vertikálních a soustruž-
nických CNC strojích, z nichž některé byly vybaveny 
automatizačními systémy. Nechyběla ani demonstrace 
pálení na laserovém stroji. Obráběcí centrum HCN-6800 NEO
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Robot iz ác ia ,  au tomat iz ác ia
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Výhody v porovnaní s čiarovými kódmi
RFID ponúka kľúčové výhody pre identifikáciu VPP v  porovnaní  
s inými technológiami a najmä v porovnaní s čiarovými kódmi. Ne-
existujú teda takmer žiadne obmedzenia pri používaní systémov 
založených na RFID, pretože vhodný štítok RFID je dostupný prak-
ticky pre každú situáciu a podmienky prostredia. V systéme založe-

nom na RFID je okrem toho možné čítanie veľkého množstva ľahko 
automatizovať bez akýchkoľvek zdĺhavých manuálnych krokov ná-
chylných na chyby. Aby sa zabezpečil hladký chod systému správy 
kontajnerov na báze RFID, umožňujú špeciálne nástroje správy zo-
brazovať všetky informácie o VPP na jedinej platforme. Tým mož-
no premostiť priepasť medzi fyzickým svetom výroby a systémami 
MES a ERP založenými na IT. Prepojením objektov s údajmi IT sys-
témov vytvárajú RFID systémy potrebnú transparentnosť pre štíh-
le procesy a digitalizované dodávateľské reťazce. Tieto informá-
cie umožňujú systémom aj osobám s  rozhodovacou právomocou 
vyvodzovať informované závery, čím umožňujú vyššiu efektivitu 
správy VPP a vysokú úroveň adaptability v reakcii na zdanlivo ne-
predvídateľné udalosti v obehu VPP.

Využitie RFID 
pri identifikácii vratných prepravných obalov

Informácie založené na RFID umožňujú realizovať ne-
spočetné množstvo procesov vo výrobe a logistike 
s  transparentnosťou od oddelenia príjmu tovaru cez 
výrobu a sklad až po expedíciu. Veľkú úlohu tu zohrávajú 
vratné prepravné položky (VPP), ako sú palety, roštové  
a plastové boxy alebo kovové vane. VPP sú kľúčovým 
faktorom zabezpečenia kvality výrobných procesov. 
Správa kontajnerov na báze RFID zaisťuje, že vratné prep- 
ravné položky sú vždy prítomné na správnom mieste,  
v správnom množstve, kvalite a v správnom čase. Nákla-
dy na systém RFID sa preto veľmi rýchlo vrátia vďaka do-
siahnutým obrovským úsporám, pretože nie je potrebné  
v krátkom čase zaobstarať žiadne chýbajúce kontajnery 
a mať ich k dispozícii na mieste použitia.

Text a foto: Ing. Marián OSÚCH, ml., MARPEX, s.r.o.
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sledovania opakovane použiteľných kontajnerov musia byť všetky 
typy kontajnerov detekovateľné pomocou RFID. Je preto dôležité, 
aby sa použité štítky RFID dali dôsledne a spoľahlivo prečítať na 
všetkých základných povrchoch, napríklad na plastových, kovových 
a ESD (elektrostatický výboj) materiáloch, ako aj na skladaných 
kontajneroch na opakované použitie. Výber vhodného štítku RFID 
je základom architektúry riešenia RFID a závisí od aplikácie. Ak sú 
vybrané štítky nevhodné pre danú aplikáciu, nie sú dostatočne 
odolné alebo výkonné, rýchlosť čítania systému RFID bude príliš 
nízka a celý systém môže zlyhať. Technické požiadavky a nároky 
daného procesu je preto potrebné pochopiť čo najdôslednejšie.

Okrem RFID štítkov, ktoré možno pripojiť alebo vložiť do VPP, ktoré 
sa majú identifikovať, riešenie „RFID na kľúč“ zvyčajne pozostáva  
z čítacích bodov RFID a ich antén, zo serverových aplikácií RFID na 
analýzu údajov, monitorovanie a údržbu systému vrátane integrač-
nej vrstvy na podporu najbežnejších podnikových systémov ako 
ERP a WMS, integráciu s back-end systémom zákazníka a z plánu 
implementácie.

Efektívna správa kontajnerov šetrí náklady
Je samozrejmé, že s opakovane použiteľnými kontajnermi sa nesmie 
zaobchádzať ako s jednorazovými predmetmi. Iba ich efektívne ria-
denie priestoru môže premeniť VPP na silný nástroj na vytváranie 
udržateľných dodávateľských reťazcov. Deformovanie, poškodzova-
nie alebo neefektívna správa často vedie k nevyhnutnému obstará-
vaniu ďalších VPP, aby sa predišlo úzkym miestam a prestojom, tak- 
že skutočné celkové zásoby presahujú optimálne množstvo. Často 
sa stáva, že nikto nevie, koľko VPP sa používa v celom procesnom 
reťazci. Je preto obzvlášť dôležité udržiavať počet VPP v obehu čo 
najnižší, aby sa viazalo čo najmenej kapitálu. Zároveň však musí byť k 
dispozícii dostatočný počet, aby sa predišlo poruchám v dodávateľ-
skom reťazci. Najhorším prípadom by bolo zastavenie linky just-in-
-sequence alebo just-in-time z dôvodu absencie alebo nedostatku 
opakovane použiteľných kontajnerov tam, kde sú potrebné.

Sledovanie VPP
Taká veľká investícia, ako sú opakovane použiteľné kontajnery, kto-
rá sa navyše neustále presúva, by preto mala byť efektívne riade-
ná, aby zodpovedala ponuke a dopytu. Bezproblémové sledovanie 
vyžaduje jedinečnú identifikáciu každého kontajnera, ako aj ko-
munikáciu v reálnom čase so všetkými účastníkmi v rámci reťazca. 
Z  toho dôvodu môže byť užitočné zachytiť niekoľko kontajnerov 
súčasne. Ak paleta obsahuje napríklad niekoľko kontajnerov s RFID 
štítkami, vyžaduje sa súčasné čítanie viacerých štítkov RFID. To sa 
zvyčajne vykonáva prostredníctvom RFID brán, ktoré sú vybavené 
viacerými anténami, a tak spoľahlivo detegujú štítky bez potreby 
priameho vizuálneho kontaktu. Dôležitou úlohou je aj výber správ-
neho typu opakovane použiteľného kontajnera. Veľkosť kontajne-
rov siaha od škatule od topánok až po palety na väčší tovar. Mali 
by byť spoľahlivé, udržateľné a odolné. Každé odvetvie má však 
aj svoje požiadavky na opakovane použiteľné kontajnery, a tak je 
škála variantov veľmi veľká. Na zabezpečenie bezproblémového 
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2. Rozloženie a plánovanie 
Ďalším príkladom využitia technológie NavVis je plánovanie uspo-
riadania a dispozície všetkých strojov a zariadení v budove v sú-
lade s výkonnostnými cieľmi spoločnosti. NavVis IVION Enterprise 
(ovládacie prostredie 3D skenu) umožňuje všetkým zainteresovaným 
stranám virtuálne kontrolovať rôzne rozloženia a efektívnejšie o nich 
navzájom komunikovať. Manažéri a pracovné tímy môžu vzdialene 
navštevovať stránky, aby porozumeli strojom, nástrojom a dokonca aj 
rozloženiu celej továrne. To im umožňuje rýchlo sa kvalifi kovane roz-
hodovať, eliminuje to potrebu byť na mieste, čím sa zároveň výrazne 
šetrí čas a náklady na cestu.

3. 5S a Gemba Walks
NavVis IVION Go je nenahraditeľnou mobilnou aplikáciou pre 5S 
alebo Gemba Walk, ktorá sprevádza vedúcich výroby pri ich náv-
števách miesta, kde sa vytvára hodnota. Po umiestnení do zariade-
nia môže manažér veľmi rýchlo skontrolovať aktuálny stav výroby 
na svojom mieste prostredníctvom bodov záujmu, údajov z predchá-
dzajúcich prechádzok a úloh, ktoré sú momentálne otvorené. Nové 
zistenia je možné jednoducho zdokumentovať niekoľkými kliknutiami 
na smartfóne alebo tablete. Jednoducho sa vytvoria kategorizované 
body záujmu a pridajú relevantné informácie, ako napríklad meno 
osoby, ktorá správu predkladá, popis procesu, jeho umiestnenie v to-
várni a podporné obrázky. Body záujmu je možné tiež odosielať ko-
legom rýchlo a jednoducho pomocou štandardných metód zdieľania 
z inteligentného zariadenia a pristupovať k nim z akéhokoľvek webo-
vého prehliadača.

4. Zdieľanie osvedčených postupov
Zodpovednosť za dokumentáciu osvedčených postupov nesú mana-
žéri neustáleho zlepšovania (CI). V tejto úlohe miestny manažér CI 
nielenže predkladá najlepšie postupy centrále, ale tiež vyhodnotí, či 
je možné osvedčené postupy zdieľané centrálou implementovať vo 
vlastnej prevádzke.

NavVis IVION Enterprise a NavVis IVION Go sú jedinečnou dvoji-
cou vizuálnych nástrojov, ktoré umožňujú každému prezentovať nové 
nápady z ich priestorového kontextu. Manažér CI môže rýchlo zdie-
ľať iniciatívy osvedčených postupov pomocou obyčajnej URL adresy 
a môže si byť istý, že príjemcovia majú všetky informácie, ktoré potre-
bujú pre svoje rozhodnutie.

5. Vizualizácia
3D digitálne dvojča predstavuje základnú platformu internetu vecí 
(IoT) pre ďalšie inteligentné zariadenia nainštalované vo výrobných 
závodoch a dopĺňa internet vecí. Je možné vizualizovať nielen dáta 
z rôznych snímačov  (teplota, tlak, vibrácie), ale aj iné dáta z výrob-
ného procesu v reálnom čase.

Overené aj v reálnej praxi
Niektoré z vyššie uvedených príkladov sa ukázali ako špeciálne 
vhodné na využitie počas pandémie a exkluzívny partner NavVis 
v SR – spoločnosť Marpex s.r.o. – ich aplikovala pre svojich zákaz-
níkov.
Jeden zo zákazníkov požadoval 3D sken výrobnej linky, ktorá bola 
určená pre jeho klienta v Malajzii. Z dôvodu nemožnosti cestovania – 
bolo to práve v čase najtvrdších opatrení – bolo jedinou možnosťou, 
že výrobnú linku si konečný zákazník nainštaluje sám. Z tohto dôvodu 
potreboval náš zákazník zabezpečiť svojmu partnerovi maximálnu 
možnú dokumentáciu a reálny 3D sken, respektíve digitálne dvojča 
linky bolo ideálnou voľbou. 
Podobným príkladom bolo, keď náš zákazník plánoval výrobné za-
riadenie umiestnené v SR inštalovať v nových priestoroch v USA. 
V tomto prípade Marpex zrealizoval 3D skenovanie zariadenia v SR 
a vďaka celosvetovej sieti partnerov NavVis bolo možné zabezpečiť 
skenovanie priestorov rovnakou technológiou aj v USA. Následne sa 
tieto dva skeny prepojili v jednom systéme a bolo možné s nimi ďalej 
pracovať.
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Valk Welding ARP powered by Oqton autonomně generuje robotické 
svařovací programy přímo z 3D CAD souborů, což snižuje potřebu ná-
kladného programování. Řešení spoléhá na umělou inteligenci, která se 
učí z osvědčených postupů operátora a zdokonaluje procesy pro budou- 
cí díly. Díky tomu mohou svářeči tento software snadno používat bez 
předchozích znalostí robotů nebo 3D geometrie. Díky jednoduchosti 
a snadnému použití je Valk Welding ARP powered by Oqton ideálním 
řešením pro robotické svařování HMLV pro subdodavatele ocelářské 
výroby, kteří vyrábějí zvedací plošiny, přepravní palety, oplocení a au-
tomobilové rámy.  

Mark Forth, generální ředitel průmyslové výroby společnosti Oqton,  
k tomu uvedl:  „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností 
Valk Welding. Společně pomůžeme zákazníkům udělat první kroky k plně 
automatickému robotickému svařování pomocí ARP powered by Oqton."

Peter Pittomvils, CCO společnosti Valk Welding Group, souhlasil. „Jsme 
rádi, že máme společnost Oqton v naší sadě ARP – Automatické progra-
mování robotů. Naše vedoucí postavení na trhu 100 % offline progra-
movatelných svařovacích robotů je připraveno na skok na další úroveň! 
Kromě našich vlastních projektů podporujeme Oqton i všechny ostatní 
systémové integrátory Panasonic, aby mohli s tímto skvělým řešením  
a našimi zkušenostmi sloužit i svým zákazníkům."

Každý rok odchází do důchodu více svářečů, než kolik nových svářečů do 
oboru přichází, a proto více než kdy jindy roste potřeba automatizace 
svařovacího procesu. Americká svářečská společnost (AWS) uvádí, že 
průměrný věk svářeče je 57 let, a do roku 2024 bude podle odhadů AWS 
ve svářečském průmyslu chybět 400 000 pracovníků. Navíc dostupnost 
svářečů v Evropě klesá o 2 % ročně a toto číslo se bude v příštích le-
tech jen zvyšovat. Zatímco nedostatek svářečů existuje již mnoho let, 
nedostatek programátorů robotů se znalostmi svařování také ukazuje 
potřebu automatizace jejich práce.

Výrobci, kteří mají zájem dozvědět se více o systému Valk Welding ARP 
powered by Oqton, mohou navštívit webové stránky společností Oqton 
a Valk Welding.

Oqton & Valk Welding
oznamují partnerství na urychlení výroby

s automatizovaným robotickým svařováním

Valk Welding

Společnost Oqton, poskytovatel softwaru, který 
pomáhá výrobcům zvyšovat inovace a efektivitu 
inteligentní automatizací výroby, a společnost Valk 
Welding, lídr v oblasti flexibilních obloukových 
svařovacích robotů, oznámily uzavření partnerství, 
jehož cílem je změnit svařovací průmysl. Software 
společnosti Oqton se tak stane součástí řešení 
automatického robotického programování (ARP) 
společnosti Valk Welding pro velkosériovou výrobu 
(HMLV). ARP společnosti Valk Welding poháně-
né systémem Oqton umožňuje 10 × rychlejší 
programování než tradiční offline programovací 
řešení. Kromě toho je automatizované robotické 
svařování 3 × rychlejší než ruční svařování při až  
4 × nižších nákladech než ruční práce. Nové techniky  
a procesy, které budou společnosti společně vy-
víjet, mají zvýšit využití automatizovaného robo-
tického svařování pro unikátní nebo malosériovou 
výrobu, která byla dříve ekonomicky výhodná 
pouze při použití manuálních metod.

• Společnost Oqton je součástí řešení automatického programování robotů (ARP) 
  společnosti Valk Welding pro výrobu s velkým množstvím směsí a malým objemem.
 
• Valk Welding ARP powered by Oqton umožňuje až 10 × rychlejší programování  
  s až 4 × nižšími náklady než tradiční, manuální možnosti.
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• Společnost Oqton je součástí řešení automatického programování robotů (ARP) 
  společnosti Valk Welding pro výrobu s velkým množstvím směsí a malým objemem.
 
• Valk Welding ARP powered by Oqton umožňuje až 10 × rychlejší programování  
  s až 4 × nižšími náklady než tradiční, manuální možnosti.

O společnosti Oqton 

Společnost Oqton urychluje inteligentní výrobu poskyto-
váním komplexních softwarových řešení pro aditivní výrobu, 
3D skenování a robotické svařování – pomáhá průmyslovým  
a zdravotnickým organizacím zavádět inovace a zvyšovat 
efektivitu. Software společnosti pro aditivní výrobu umož-
ňuje kompletní sledovatelnost a přehled v rámci celé orga-
nizace a poskytuje funkce, založené na umělé inteligenci, 
pro segmentaci obrazu, aditivní návrh, přípravu sestavení, 
MES, aditivní kontrolu a simulaci. Světoví výrobci používají 
software Oqton k automatizaci robotického svařování, aby 
zvýšili produktivitu. Špičková sada Geomagic společnosti 
je základem řešení 3D skenování pro reverzní inženýrství  
a kontrolní aplikace. Společnost Oqton je podporována 
partnerstvím s dodavateli strojů a skenerů, softwarovými 
partnery a integrací ERP/CAD/PLM. Další informace nalez-
nete na stránkách www.oqton.com nebo LinkedIn. 

O společnosti Valk Welding

Společnost Valk Welding se zaměřuje výhradně na společnosti, 
které hledají technologického partnera v oblasti flexibilní auto-
matizace svařování včetně spotřebního materiálu. Flexibilita ve 
všech oblastech, počínaje plně zakázkovými projekty, přes vel-
mi rychlé a automatizované programování robotů nebo výměnu 
programů robotů mezi různými robotickými systémy. I když jsou 
roboty rozmístěny v různých výrobních závodech kdekoli na svě-
tě, všechny systémy jsou propojeny. Postaráme se o projekty od 
A do Z a v případě potřeby dodáme i veškerý spotřební materiál 
včetně svařovacích drátů. Jako rodinná firma neseme udržitelnost 
a dlouhodobý vztah s našimi zákazníky jako prioritu a společně  
s našimi zákazníky budujeme velmi silnou pozici na trhu.

Valk Welding ARP powered by Oqton umožňuje 10x rychlejší programování než tradiční offline programovací řešení.
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Text a foto: TOKA INDEVA

LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce 
manipulačních zařízení byla společnost jedním z  prvních podniků, které 
byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst 
podniku a  aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitnější výrobek a  výkon-
nější servis, byla v  roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se 

Balancéry jsou elektronicky a  pneumaticky řízené systémy stálého vy-
važování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jednoduchou 
manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při které je námaha re-
dukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene.
Scaglia, založená v  roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažovač 

L O G I S T I K A
Manipu lác ia  s   b remenami

NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 
standarní nekonečný otoč nástrojové hlavy

nový Liftronic® Easy-6 
nejlepší volba 
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Inteligentní manipulace
s břemeny

Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA 
Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zvedací 
síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo velmi 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 nabízí Liftronic Air 
důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

Liftronic® Easy-6 
prodloužení lidské ruky 

 
 
 
 
 
připojovací místa pro 
elektrické a pneumatické 
kabely  
nutné při přidání vlastních 
nástrojů. 

 
 
 
 
 
 
 

 
     vylepšená viditelnost  

pokud přidáte vlastní 
uchopovací zařízení, 

 můžete snadno vyměnit 
standardní rukojeť 

s potrubím pro  
vedení elektrických a 

pneumatických kabelů.  
              (volitelná položka).

připojení USB-PC  
pro snadnější komunikaci s 
manipulátorem pomocí PC 

 
 
 
 
uživatelský dotykový panel  
 
umožňuje příjemnější a intuitivní 
ovládání pro vizualizaci a nastavení 
různých provozních parametrů. 
 
 

 
 
 

zvýšená bezpečnost  
pokud přidáte vlastní uchopovací 

zařízení, můžete snadno implementovat 
bezpečnostní funkce pomocí  

                      modulu rozhraní I-Connect  
                 (volitelná položka). 

 
 
 
 
 

 
                                rychlá výměna 

různých citlivých  
                          rukojetí prostřednictvím  

                   standardního spojení 
v hlavě nástroje.

 
 
   dvě další tlačítka  
    chcete-li ovládat své vlastní 

uchopovací zařízení. 
 
  
Senzitivní rukojeť s 
bezpečnostní funkcí 
pozná, jestli operátor deaktivuje 
držením rukojeťi brzdy, 
pokud jsou tyto k dispozici  
(volitelná položka).

 
 
 
 
 
Velmi kompaktní a lehký design! 
...... a se všemi těmito vylepšeními zůstává systém INDEVA® Liftronic® Easy nejlepší 
kompaktní inteligentní asistenční zařízení na trhu. 
 
 

TOKA INDEVA – ČR 
Jednosměrná 1026 
251 68 Kamenice 

Tel. +420 602 688 331 
                                                                                                                                              indeva.cz@toka.de     www.indevagroup.cz 

www.indevagroup.cz 
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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 firma. Jsme  

připraveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu.



Operátor může zdvihnout břemeno s hmot-

ností až 320 kg jednoduchým dotekem se 

servo-ovládací rukověti nebo zátěže samot-

né a přemístit ji lehkým tlakem požadova-

ným směrem, jakoby břemeno vážilo jen 

několik gramů. 

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:
Marek Galánek – TOKA 

Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín
Mobil: +421 911 325 580

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

firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra 
v oblasti konstrukce a výroby průmyslových manipulačních zařízení. Cen-
trální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km 
od Milána. 

Inteligentní manipulace
Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devices for 
Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů 
se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických ma-
nipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní 
mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a  do-
sahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zařízení umožňují plynulé, 
rychlé a  přesné pohyby břemene a  disponují plnoautomatickým rozpo-
znáváním zátěže. 

I v nebezpečném prostředí
Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spo-
lehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umožňují ma-
nipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všech-
ny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a  1999/92 
dodány na použití v  prostředí ohroženém výbuchem s  odstupňováním 
podle norem ATEX.

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

Lineární balancér Liftronic
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V súčasnosti je v píseckom podniku nasadených 14 robotov MiR. 
Z toho sedem robotov MiR zameraných na prepravu ťažších ná-
kladov, hlavne MiR600, operuje v oblasti hotového tovaru, kde 
privážajú prázdne palety k montážnym linkám a vychystávajú plné 
palety do expedície. Druhou oblasťou, kam boli roboty inštalova-
né, je zásobovanie komponentov zo skladu na montážne linky – tu 
boli nasadené MiR250. Roboty operujú 24 hodín denne, sedem dní 
v týždni a zvládnu kompletne pokryť trojzmennú prevádzku.

Manuálnu prácu nahradila automatizácia
Pred začiatkom projektu sa logistika v podniku spoliehala prevažne 
na manuálne procesy, vysokozdvižné vozíky a nakladače bez akej-
koľvek automatizácie. V reálnej prevádzke bolo riziko zranenia pra-
covníkov alebo chorôb z povolania pomerne vysoké, Faurecia sa 
preto rozhodla najťažšie a najrizikovejšie procesy automatizovať. 
Hlavným cieľom bolo zaviesť technológiu, ktorá zvyšuje úroveň 
bezpečnosti, ale aj produktivity.

„Jednou z hlavných výziev projektu bolo zavedenie flexibilného 
logistického prostredia, ktoré by vyhovovalo neustále sa menia-
cim potrebám nášho podniku,“ hovorí Martin Horáček, Supply 
Chain Operations Manager vo Faurecia Clean Mobility Europe. 
„Prostredie našej výroby je extrémne živé a dynamické, rôzne lo-
gistické zariadenia, vrátane paletizátorov, vozíkov, vysokozdviž-
ných zariadení a podobne, sú v častej interakcii s ľuďmi obsluhu-
júcimi výrobné linky. Autonómne mobilné roboty od spoločnosti 
Mobile Industrial Robots (MiR) sa ukázali do nášho prostredia 
ako najvhodnejšie.“

Softvérovo optimalizovaný logistický tok
Na organizáciu jednotlivých misií sa využíva softvér MiR Fleet na 
riadenie robotických flotíl, ktorý aj pomocou vlastných skriptov 

Text a foto: Myr Communication

Spoločnosť FORVIA, globálny subdodávateľ v odvetví 
automotive, zvýšila produktivitu logistiky, posilnila 
stabilitu výrobných procesov a znížila bezpečnostné 
riziká pomocou flotily robotov od Mobile Industrial 
Robots (MiR). Investícia do 14 robotov v podniku 
Faurecia Clean Mobility v českom Písku sa vrátila za 
necelé dva roky.

Česká Faurecia zvýšila 
produktivitu logistiky

s flotilou robotov MiR

pomáha vo Faurecii optimalizovať logistický tok materiálu k linkám  
a medzi linkami. Celková komunikácia s dvermi, vrátami, páskovač-
kou a inými zariadeniami je plne automatická, bez potreby asisten-
cie zo strany operátorov. Cieľom pre budúci rok je integrovať MiR 
Fleet aj do firemného ERP systému.

MiR roboty poskytujú zákazníkovi plnú autonómiu umožňujúcu jed-
noduché nastavenie nových trás bez potreby magnetických vodi-
čov alebo iného externého navádzania, ktoré je zvyčajné pri použití 
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tradičných intralogistických technológií. Roboty 
MiR vďaka inteligentným technológiám dokážu 
s ľuďmi bezpečne spolupracovať – vedia rozpo-
znať pracovníkov v  dielni, zastaviť sa alebo ich 
v prípade potreby obísť bez toho, aby sa znížila 
ich výkonnosť a efektivita.

Vyššia bezpečnosť aj produktivita
Všeobecné prínosy nasadenia mobilných robo-
tov MiR vo Faurecii v Písku je možné rozdeliť do 
niekoľkých hlavných oblastí. Prvou je zvýšenie 
bezpečnosti elimináciou vysokozdvižných vozí-
kov v prevádzke. Druhou je zlepšenie produkti-
vity vo všetkých oblastiach výrobných operácií. 
A v neposlednom rade je to rýchla návratnosť in-
vestície do robotov MiR, a to už za necelé 2 roky.
„Mobilné roboty nám pomáhajú efektívnejšie or-
ganizovať činnosti v dielňach, vďaka čomu sú naše 
výrobné procesy stabilnejšie a spoľahlivejšie, čo 
je v trojzmennej prevádzke obzvlášť dôležité. Na 
robotoch si najviac ceníme ich autonómiu, keď- 
že sa voľne pohybujú po dielni a nepotrebujú 
na  to žiadne špeciálne dodatočné vybavenie,“ 
dodal Martin Horáček.

Ďalšie podrobnosti nájdete v kompletnom videu 
a písomnej prípadovej štúdii na https://www.
mobile-industrial-robots.com/case-studies/
mir250-mir600-forvia-czech-republic/.

O skupine FORVIA
FORVIA Faurecia je globálnym lídrom v odvetví 
automobilových technológií. S 266 priemysel-
nými lokalitami, 39 výskumnými a vývojovými 
centrami a 114 000 zamestnancami v 35 kraji-
nách patrí FORVIA Faurecia medzi prvú desiatku 
globálnych dodávateľov pre automobilový prie-
mysel. Ako jeden z výrobných podnikov v Českej 
republike sa Faurecia Clean Mobility Písek zame-
riava na výrobu výfukových systémov pre široké 
spektrum zákazníkov, predovšetkým Volvo, Dai-
mler a PSA. Areál v Písku je v prevádzke od roku 
2006 a v súčasnosti zamestnáva okolo 500 ľudí.

O Mobile Industrial Robots 
Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR) vyví-
ja a dodáva najpokročilejšie kolaboratívne a bez-
pečné autonómne mobilné roboty (autonomous 
mobile robots – AMRs) na trhu. Tieto roboty umožňujú rýchle, jed-
noduché a nákladovo efektívne riadenie internej logistiky, pričom 
zamestnancom umožňujú vykonávať produktívnejšiu činnosť. Ino-
vatívne roboty od MiR už nasadili stovky veľkých a stredne veľkých 
výrobných spoločností, logistických centier, a tiež rad nemocníc na 
celom svete. 

MiR, ako svetový líder na trhu, veľmi rýchlo vytvoril globálnu dis-
tribučnú sieť vo viac ako 60 krajinách. Firma so sídlom v dánskom 
Odense hneď od svojho založenia v roku 2013 rýchlo rástla a jej 
obrat sa každým rokom výrazne zvyšuje. MiR riadia odborníci s dl-
horočnou skúsenosťou z dánskeho robotického priemyslu. V roku 
2018 bola kúpená spoločnosťou Teradyne, popredným dodávate-
ľom automatizačného vybavenia na testovanie. V Českej republike 
a na Slovensku dodávajú produkty MiR na trh spoločnosti Amtech 
spol. s r.o. a DREAMland PLC. 
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Hodnotenie, ktoré Slovenská akadémia vied zrealizovala počas 
uplynulého roka je v poradí druhým komplexným hodnotením 
ústavov SAV nezávislým medzinárodným panelom expertov. Pra-
videlné hodnotenie kvality ústavov zabezpečuje SAV od roku 1993, 
zaväzuje ju k  tomu zákon. Prvé nezávislé hodnotenie výlučne za-
hraničnými expertmi sa uskutočnilo v roku 2016, za obdobie 2012 
– 2015. Vlaňajšie hodnotenie sa uskutočnilo po šiestich rokoch. 
Medzinárodný tím odborníkov tak preveroval excelentnosť celej 
Slovenskej akadémie vied za roky 2016 – 2021. 

Hodnotitelia sa zamerali na tri parametre: kvalitu a  produktivitu 
pracovísk SAV, ich spoločenský význam a rozvojový potenciál. Pa-
nel na čele s prof. Marjou Makarow z Fínska pozitívne vyhodnotil 
posun v kvalite a dosahu výskumu realizovaného na SAV, interna-
cionalizáciu inštitúcie, ale aj vznik doktorandskej školy pre mladých 
vedcov a vedkyne. Poukázal však aj na stále nedostatočnú finančnú 
podporu vedy a výskumu na Slovensku.  

Panely hodnotiteľov pre jednotlivé oddelenia vied najprv preštu-
dovali akreditačné dotazníky s prílohami, ktoré im ústavy poskytli. 
Počas jesene 2022 postupne navštívili všetky pracoviská SAV, aby 
sa oboznámili s  činnosťou organizácií, pracovnými podmienkami 
a vedeckými výsledkami a absolvovali diskusie s akademickými ob-
cami. Osobitnú pozornosť experti venovali doktorandom, mladým 
vedeckým pracovníkom a problematike transferu poznatkov a ino-
vácií do praxe. Ústavy a centrá SAV ohodnotili výslednými známka-
mi A, A/B, B, B/C, C a C/D. Najnižšie hodnotenie D nezískalo ani 
jedno pracovisko.

Text a foto: Ústav polymérov SAV v.v.i. 

Medzinárodné hodnotenie jednotlivých ústavov 
Slovenskej akadémie vied, ktoré sa uskutočnilo 
počas uplynulého roka, potvrdilo, že viaceré ob-
lasti vedy na Slovensku dosahujú výborné výsled-
ky aj napriek tomu, že sa boria s nedostatočnou 
finančnou podporou. Najvyššiu akreditáciu „A“ 
však nezávislý medzinárodný panel expertov pri-
znal iba Ústavu polymérov SAV, v.v.i. (ÚPo SAV), 
ktorý tak možno bez zaváhania označiť za špičku 
v  medzinárodnom výskumnom priestore. Týmto 
záveň obhájil svoje hodnotenie z historicky prvej 
medzinárodnej akreditácie.

Slovenská polymérna veda
má svetovú kvalitu

V laborátoriu pri práci.
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„Z  nášho pohľadu dopadla akreditácia výborne, pretože sa po-
tvrdilo, že minimálne jeden z  ústavov je špičkou v  európskom  
výskumnom priestore a máme šesť ďalších pracovísk, ktoré sa na 
hranici tejto špičky pohybujú. To je radikálne rozšírenie kvality 
oproti predošlému hodnoteniu,“  zdôraznil predseda SAV prof. 
Pavol Šajgalík.  

Ústav polymérov SAV má 60-ročnú históriu
Nie je náhodou, že Ústav polymérov SAV, ktorý nezávislý medziná-
rodný panel zaradil ako jediný ústav z SAV medzi svetovú špičku, 
má za sebou bohatú minulosť s množstvom podaných a udelených 
patentov, realizovaných výskumných úloh, úspešných komerčných 
spoluprác s priemyslom, stabilnými pozíciami v medzinárodných 
projektoch, preukázaním kvality výskumu publikovaním v prestíž-
nych svetových vedeckých časopisoch, a ďalšími výstupmi. 
Len nedávno ÚPo SAV oslávil 60 rokov svojej existencie. Za jeho 
zrodom stojí Ing. Milan Lazár, DrSc., ktorý na prelome rokov 1962 
a 1963 založil Laboratórium polymérov. Laboratórium začalo svoje 
pôsobenie v nových spoločných priestoroch s Chemickým ústa-
vom a Ústavom anorganickej chémie a vytvorilo podmienky pre 
iniciovanie výskumu v oblasti polymérov ako súčasť chemického 
výskumu v Slovenskej akadémii vied. Následne v roku 1967 vznikol 
z laboratória Ústav polymérov SAV, ktorý sa v roku 1976 presťaho-
val do vlastnej novopostavenej budovy. V nej sídli dodnes.
Počiatky výskumu boli zamerané na štúdium využitia peroxidov 
pre modifikáciu a sieťovanie polyetylénu a polypropylénu. Už 
v 70-tych rokoch, krátko po vzniku ústavu, sa študovali polymeri-
zácie metylmetakrylátu a styrénu iniciované inifertermi (iniferter 
= iniciačné, prenosové a terminačné činidlo v jednom). O polyme-
rizácie na podobnom princípe, v súčasnosti nazývané aj kontrolo-
vané polymerizácie, sa o viac ako 10 rokov neskôr začali zaujímať 
popredné svetové pracoviská a dnes sa kontrolované polymerizá-
cie využívajú v mnohých oblastiach polymérneho výskumu pri prí-
prave polymérov s dobre definovanými molekulovými charakteris-
tikami, topológiou a požadovanými vlastnosťami. 

Už v počiatkoch svojej histórie ústav dosiahol aj mnoho ďalších vý-
znamných výsledkov, z ktorých možno spomenúť: 
• vývoj energeticky nenáročného iniciačného systému blokovej 
polymerizácie metylmetakrylátu založený na komplexoch oxidu 
siričitého a alifatických ketónov pre výrobu plexiskla v niekdajších 
Považských chemických závodoch,
• vývoj modelu vznietenia, horenia a zhasnutia horiaceho polymé-
ru umožňujúceho na základe kinetických parametrov a  paramet-
rov prestupu tepla a kyslíka teoreticky určiť limitné kyslíkové číslo 
a rýchlosť uvoľňovania tepla pri horiacich materiáloch, 
• originálny spôsob sledovania vzniku a rozkladu peroxidov v poly-
mérnych prostrediach,
• využitie metodiky pre sledovanie degradácie polymérov a vypra-
covanie spôsobu určovania zvyškovej životnosti materiálov, s čím 
bola spojená konštrukcia vlastného chemiluminiscenčného prístroja,
• miešateľnosť polymérov, 
• vývoj materiálov pre kvapalinovú chromatografiu a alkotest, 
• dlhodobá spolupráca s VÚCHT na vývoji svetelných stabilizátorov 
typu HALS (z Hindered Amine Light Stabilizers), 
• vývoj gélovej permeačnej chromatografie a nových postupov pre 
charakterizáciu polymérov, 
• vývoj monomérov a ich polymerizácie pre Chemolak Smolenice  
a mnoho ďalších tém. 

V roku 1993 bola uvedená do prevádzky ďalšia budova ÚPo SAV, 
tzv. overovacia jednotka (Techlab), ktorá mala slúžiť na pokusné 
výroby založené na výsledkoch výskumu ústavu. V tejto budove 
sa napríklad až do roku 2005 realizovala výroba lepidiel vyvinu-

tých pracovníkmi ústavu na báze ataktického polypropylénu, ktorý 
vznikal v Slovnafte ako odpadová surovina pri výrobe izotaktického 
polypropylénu.

Organizačná štruktúra ÚPo pozostávala pôvodne z 10 malých od-
delení, ktoré boli v roku 2011 pri reštrukturalizácii zlúčené do šty-
roch hlavných oddelení. Tieto oddelenia zároveň vytyčujú štyri 
hlavné smery výskumu ústavu: kompozitné polymérne materiály, 
polymérne biomateriály, molekulové simulácie polymérov, syntéza 
a charakterizácia polymérov.

Oddelenie kompozitných materiálov
Nosným vedeckým smerom Oddelenia kompozitných materiálov 
(OKM) je materiálový výskum zameraný na viacfázové systémy  
s polymérovou matricou, t.j. zmesi polymérov a kompozity vrátane 
nanokompozitov. Modifikácia známych a vývoj nových materiálov 
s cieľom získať nové úžitkové vlastnosti je založená predovšetkým 
na detailnom poznaní interakcií na rozhraní fáz a možností ovplyv-
nenia týchto interakcií fyzikálnymi i chemickými postupmi. V oblasti 
polymérnych kompozitov sa študujú elektricky vodivé materiály na 
báze uhlíkových plnív, pričom zo širokej škály študovaných materiá-
lov pre rozličné potenciálne využitie sa venuje zvýšený záujem ma-
teriálom pre pokročilé aplikácie, ako sú senzory a aktuátory. Súčas-
ťou výskumu kompozitov je aj pomerne rozsiahle štúdium prípravy 
polymérnych nanokompozitov s plnivami typu 2D, ako sú grafén, 
vrstevnaté silikáty a MXény. Intenzívne sa študujú nanokompozity  

Sídlo Ústavu polymérov SAV.

Konferencie v roku 2023 (spolu)organizované 
Ústavom polymérov SAV, v.v.i.    

• Polymer Meeting in Bratislava – PM15 
4. – 7. 9. 2013 Bratislava  https://pm15.sav.sk/ 

• 9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference –  
BYPoS 2023 26. – 30. 6. 2023 Banská Štiavnica  
https://polymer.sav.sk/bypos/ 

• 9th International Conference on Polymeric Materials in 
Automotive PMA 2023 & the 25th Slovak Rubber Conference 
24. – 26. 5. 2023, Smolenický zámok, https://pma.sav.sk/
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s elastomérnou matricou. Štúdium biodegradovateľných plastov sa 
zameriava na zmesi s cieľom získať plne biodegradovateľné plas-
tové materiály z obnoviteľných zdrojov, schopné nahradiť vysoko-
tonážne plasty vyrábané na báze ropy. So štúdiom viacfázových 
systémov úzko súvisí modifikácia povrchov polymérov aj tuhých 
častíc a vlákien a ich charakterizácia. Súčasťou činnosti OKM je 
kontraktový výskum a pomerne častá konzultačná činnosť pre 
niektoré väčšie firmy na Slovensku i v rámci Európy a pre mnohé 
malé, predovšetkým domáce firmy. Tieto činnosti sú podnetom 
pre viaceré menšie projekty s  aplikačným zameraním, z ktorých  
v poslednom čase sa úspešne riešili napríklad antibakteriálne 
úpravy polymérnych povrchov, 3D tlač, a iné. V oddelení sa vyvi-
nuli špeciálne adhezíva Gravipol, ktoré sú v súčasnosti ponúkané  
v malých objemoch aj bežným spotrebiteľom.

Oddelenie pre výskum biomateriálov
Oddelenie pre výskum biomateriálov vzniklo na Ústave polymérov 
SAV vďaka tomu, že sa oblasť biomateriálov stala silnou súčasťou 
profilových tém ústavu. Expertíza oddelenia zahrnuje využitie  
makromolekulovej chémie v takých témach, ako je imunitná ochrana 
transplantovaných buniek, imobilizácia buniek a enzýmov, biokom-
patibilné polyméry, hydrogély, 3D biotlač, biokompatibilné a  an-
timikrobiálne povrchy, kontrolovaná interakcia s proteínmi, DNA  
a bunkami, nosiče liečiv, vakcíny, peptidy, inteligentné polyméry,  
a rôzne syntézy a modifikácie polymérov. Tiež sa zaoberáme kine-
tikou a  mechanizmom radikálnej polymerizácie vodorozpustných 
monomérov vo vodných a  organických roztokoch. Oddelenie má 
dlhodobú kontraktovú spoluprácu so zahraničnými firmami (BASF 
SE, Ludwigshafen Nemecko a Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc., 
Japonsko), ako aj s domácimi komerčnými partnermi.

Oddelenie molekulových simulácií polymérov
Výskum je orientovaný na teoretické aspekty polymérnych sys-
témov. Štrukturálne, termodynamické, mechanické a ďalšie vlast-

nosti syntetických polymérov a biopolymérov sú študované pou-
žitím molekulových simulácií typu Monte Carlo alebo molekulovej 
dynamiky, ktoré produkujú jedinečné nezávislé informácie, niekedy 
mimo dosahu priameho experimentu. Výskum v oddelení je ďalej 
rozdelený do troch nosných tém: štrukturálne prechody priesto-
rovo obmedzených polotuhých polymérov, povrchy modifikované 
polymérmi a topologické polyméry. 

Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov
Aktivity oddelenia v syntetickej oblasti zahrnujú kompletný proces 
prípravy a charakterizácie polymérov. Pri príprave polymérov sa 
používajú komerčné ako aj špeciálne pripravené monoméry, vrá-
tane monomérov z  obnoviteľných zdrojov, ktoré sa polymerizujú 
najmä radikálovými polymerizáciami s vratnou deaktiváciou a anió-

novými polymerizáciami, ale využívajú sa 
i tradičné voľnoradikálové polymerizácie, 
najmä v heterogénnej zmesi. Druhú oblasť 
syntéz predstavuje príprava a  spektrálna 
charakterizácia fluorescenčne značených 
derivátov. Tieto sa následne využívajú pre 
charakterizáciu mikroprostredia polymérov 
a pre sledovanie kinetiky polymerizácie. 
Modifikácia polymérov očkovaním, sieťo-
vanie a  funkcionalizácia, modifikácia rôz-
nych povrchov, ako aj príprava polymérnych 
a anorganických nanočastíc a hybridov 
tvoria taktiež významnú časť v syntetickom 
smerovaní oddelenia. 

Externá rada riaditeľa
ÚPo SAV bol jedným z  prvých vedeckých 
ústavov SAV, ktorý zriadil Externú radu 
riaditeľa zloženú zo zahraničných odborní-
kov na hlavné oblasti výskumu pracoviska. 
V poslednom období sa spoločné rokovania 
zamerali aj na monitorovanie implementá-
cie odporúčaní z posledného akreditačného 
hodnotenia. Tieto  odporúčania mali pozi-
tívny vplyv na rozvoj vedeckého smerova-
nia a prostredníctvom strategického pora-
denstva prispeli k  získaniu spomenutého 
najvyššieho ocenenia, kategórie A.  

Rada mladých vedcov
Internacionalizácia vedeckej spolupráce, tesná kooperácia s  uni-
verzitami, podpora doktorandského vzdelávania či mladých vedec-
kých talentov sú nevyhnutným predpokladom toho, aby výskum 
a inovácie mohli dosahovať tie najvyššie úrovne. ÚPo SAV s touto 
skutočnosťou dlhodobo pracuje. Už v  roku 2002 vznikla na ÚPo 
SAV Rada mladých vedcov (RMV), ktorá združuje mladých vedec-
kých pracovníkov, doktorandov, vedecko-technických, ako aj tech-
nických pracovníkov do 35 rokov.

K hlavným záujmom RMV patrí predovšetkým vzdelávanie, šírenie 
nových poznatkov a  vedomostí medzi členmi, organizácia semi-
nárov a workshopov, popularizačné aktivity a  formovanie kolek-
tívu prostredníctvom spoločných športových a kultúrnych aktivít. 
Stretnutia prebiehajú zväčša v anglickom jazyku z kolegiality k za-
hraničným študentom. RMV sa snaží byť pre študentov nápomocná 
a usmerniť ich v rámci pravidiel a povinností doktoranda na ústave 
alebo školách. 

Srdcovou záležitosťou vedeckých pracovníkov ÚPo SAV je konfe-
rencia nazvaná Bratislava Young Polymer Scientists Workshop (BY-
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Počas dňa otvorených dveri navštevuje ÚPo SAV množstvo stredoškolákov.
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PoS), ktorá sa organizuje pod záštitou RMV už od roku 
2007 s pravidelnosťou približne každého jeden a pol 
roka. BYPoS poskytuje začínajúcim vedcom dynamic-
kú platformu, ktorá im umožní precvičiť si prezentačné 
zručnosti a zároveň poskytne vhodné osobné prostre-
die pre stimuláciu kritického myslenia a vznik spoluprá-
ce medzi mladými vedcami nielen zo Slovenska, ale aj 
zo zahraničia. RMV aktívne organizuje rôzne športové 
aktivity, ktorých cieľom je budovanie tímového ducha. 
Majú za úlohu spájať mladú generáciu vedcov so skúse-
nejšími pracovníkmi. Najväčšej obľube sa teší volejbal, 
ktorý sa hráva pravidelne nielen v letných, ale aj zimných 
mesiacoch. Svoju tradíciu medzi mladými má aj účasť  
v celoslovenskej kampani „Do práce na bicykli“. V rám-
ci akcie ČSOB Maratón zástupcovia RMV v roku 2017 
prvýkrát zabehli štafetu v tričkách s  logom ÚPo SAV. 
Odvtedy sa ČSOB maratónu zúčastňujú pravidelne, 
s  každoročne rastúcim počtom štafetových družstiev.  
Z iniciatívy členov RMV vznikla na ÚPo SAV malá telocvič-
ňa pre zamestnancov ústavu a v roku 2022 začali členo-
via RMV organizovať na pravidelnej báze filmové večery.

Polyméry sú nádejou pre diabetikov
ÚPo SAV sa dlhodobo angažuje vo výskume liečby cuk-
rovky typu 1. Ešte v roku 2009 založil na tento účel aj neinvestičný 
fond Cukrovka n.f. (http://www.cukrovkanf.sk/). Bol zriadený na 
podporu výskumu súvisiaceho s vývojom polymérneho materiálu vo 
forme polymérnych mikrokapsúl vhodných pre ľudských príjemcov. 
Aktivity fondu Cukrovka n.f. tak prispievajú k hľadaniu terapeutické-
ho riešenia pre pacientov trpiacich cukrovkou typu 1. 
Cukrovka typu 1 je autoimunitné ochorenie, kedy organizmus po-
stihnutého človeka nie je schopný produkovať inzulín, čím dochá-
dza k strate prirodzenej schopnosti organizmu regulovať hladinu 
cukru v krvi. Jedným z nových prístupov liečby tohto ochorenia je 
využitie bunkovej terapie. Podstatou tejto terapie je transplantácia 
funkčných pankreatických ostrovčekov. Tieto sú schopné dlhodobo 
kontrolovať hladinu cukru v krvi, avšak nevýhodou tejto terapie je 
nutnosť užívania imunosupresív, ktoré môžu mať nežiaduce účinky. 
V rámci výskumu realizovaného v ÚPo SAV, v úzkej spolupráci s me-
dzinárodným konzorciom The Chicago Diabetes Project (http://
www.chicagodiabetesproject.org/) a s  podporou Juvenile Dia-
betes Research Foundation (www.jdrf.org), sa podarilo vyvinúť 
polymérne mikrokapsuly, ktoré slúžia na enkapsuláciu (obalenie) 
pankreatických ostrovčekov. Tieto mikrokapsuly obsahujú polo-
priepustnú membránu, ktorá chráni pankreatické ostrovčeky pred 
imunitným systémom príjemcu, pričom však prepúšťa potrebné 
živiny, glukózu a inzulín. Takto ochránené pankreatické ostrovče-
ky sú potom schopné dlhodobo udržiavať normálnu hladinu cukru 
v krvi, čím nahrádzajú funkciu nefunkčného pankreasu a vylučujú 
užívanie imunosupresív. Polymérne mikrokapsuly sú nádejným kan-
didátom pre dlhodobú a funkčnú transplantáciu enkapsulovaných 
pankreatických ostrovčekov u ľudí. Po úspešných testoch na po-
kusných zvieratách je možné etablovať toto terapeutické riešenie 
do klinickej praxe. ÚPo SAV v spolupráci so zahraničnými konzor-
ciami pracuje na tom, aby svojimi vedeckými aktivitami významne 
prispel k tomuto kroku. Neinvestičný fond Cukrovka n.f. je jedným  
z podporných nástrojov týchto aktivít.

Dať o sebe vedieť
ÚPo SAV si uvedomuje dôležitosť toho, aby jeho pozícia, výstupy 
a  expertíza boli rozpoznané odbornou i  laickou verejnosťou. Na 
tento účel preto založil Radu pre externú komunikáciu, ktorá spo-
lupracuje s jednotlivými oddeleniami ústavu pri medializácii vý-
znamných výsledkov vedecko-výskumných projektov a úloh rieše-

ných v rámci ústavu a iniciatívne predkladá vedeniu ústavu podnety  
a námety na ich komunikáciu smerom k verejnosti a priemyselným 
partnerom. Vďaka nej sa ústav začal otvorenejšie prezentovať medzi 
firmami zaoberajúcimi sa výrobou alebo spracovaním polymérov na 
rôznych podujatiach, ako je napr. Inovačný deň organizovaný každo-
ročne Slovenským plastikárskym klastrom. Na jar tohto roku začína 
ÚPo SAV organizovať tematické bloky stretnutí so slovenskými fir-
mami (viac informácií bude možné nájsť čoskoro na webových strán-
kach ústavu), na ktorých budú predstavené najnovšie svetové trendy 
v danej oblasti, ktoré môžu byť prínosom pre firmy. A naopak, firmy 
budú mať možnosť prezentovať svoje vlastné požiadavky, ktoré by 
mohli byť skúmané ústavom a následne implementované vo výrobnej 
praxi. Cieľom týchto stretnutí je vytvoriť ďalší nástroj pre vzájomné 
rozpoznanie spoločných záujmov pre vytvorenie užitočnej spoluprá-
ce medzi ÚPo SAV a firemným prostredím. 

Viac informácií na www.polymer.sav.sk
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Najvýraznejším prvkom prepojenia priemyselných podnikov so 
strednými školami je systém duálneho vzdelávania (SDV). Kia  
Slovakia je v  ňom zapojená už od roku 2016. Prednedávnom sa 
oblasť podpory vzdelávania v spoločnosti Kia rozšírila aj o memo-
randum o  spolupráci so Žilinskou univerzitou, ktorým sa formali-
zovala vzájomne výhodná dohoda o vzdelávaní, vede, spolupráci  
a výskumných aktivitách. 

Systém, ktorý sa osvedčil
Duálne vzdelávanie v Kia Slovakia prináša od začiatku pozitívne 
výsledky. Od  roku 2016 bolo prijatých 168 talentovaných štu-
dentov, ktorí svoje praktické skúsenosti získali/získavajú priamo  
v priemyselnej výrobe. Tieto zručnosti im umožňujú nájsť si po ukon-
čení štúdia prácu v oblasti automobilového priemyslu. Takmer 40 
študentov už našlo uplatnenie priamo v závode, mnohí pokračujú  
v štúdiu na vysokých školách.
Duálne vzdelávanie využíva potenciál základných škôl a stredných 
odborných škôl na jednej strane a kvalifikovaných odborných túto-
rov na strane druhej. Tí sú pripravení študentom pomôcť dosiahnuť 
ich ciele a rozvíjať ich kariéru. Výrobné priestory sú miestom pre 
praktické školenia, kde študenti môžu získať reálne skúsenosti. 
V Kia Slovakia sa tím 23 interných trénerov v súčasnosti intenzívne 
venuje 47 študentom tretieho a štvrtého ročníka z troch partnerských 
škôl počas celého obdobia praktického vzdelávania. Ďalších 37 štu-
dentov prvého a druhého ročníka rozvíja svoje základné zručnosti na 
stredných školách, kde v odborných učebniach absolvujú aj prax. 
Okrem toho študenti duálneho vzdelávania v Kia Slovakia ešte viac 
rozvíjajú svoje zručnosti vďaka kurzom a školeniam, ktoré im pomá-
hajú držať krok s najnovšími trendmi a smerovaním v odvetví. Kia 
Slovakia poskytuje týmto študentom štipendium vo výške 50 až 150 
eur mesačne v závislosti od navštevovaného ročníka, bezplatnú do-
pravu a príspevok na stravu a možnosť brigád, čo im umožňuje nielen 
zbierať skúsenosti, ale si aj finančne prilepšiť až o 300 eur mesačne. 

Redakcia, foto: Kia Slovakia, redakcia

Dlhodobá spolupráca so školami je pre automobilku 
Kia Slovakia jednou z priorít podpory v jej regionál-
nych partnerstvách. Je tiež nástrojom aktívneho 
získavania cielene kvalifikovanej pracovnej sily v sú-
časnosti. Rovnako aj spôsobom ako získať mladé 
talenty, ktoré môžu značke pomôcť pri napĺňaní jej 
budúcich cieľov a stratégií v oblasti mobility.  

Podpora 
vzdelávania 

v Kia Slovakia 
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„Počas štúdia žiaci získavajú teoretické vzdelanie, ale aj cenné skú-
senosti v oblasti pracovných návykov a začlenenia sa do tímu. Majú 
príležitosť pracovať s najmodernejšími technológiami, ktoré sa učia 
ovládať a nastavovať. Takto nadobudnuté skúsenosti potom výraz-
ne skracujú adaptačnú fázu pri nástupe do zamestnania, prinášajú 
im od začiatku lepšie mzdové podmienky a konkurenčnú výhodu 
našich absolventov pre uplatnenie sa na trhu práce,“ uviedol v tejto 
súvislosti Tomáš Potoček, hovorca spoločnosti Kia Slovakia.

Záujem o SDV narastá
V aktuálnom školskom roku pokračuje Kia Slovakia v SDV v spoluprá-
ci s tromi školami: Strednou odbornou školou strojníckou (Kysucké 
Nové Mesto), Spojenou školou (Martin) a Strednou odbornou ško-
lou elektrotechnickou (Žilina). Pre študentov duálneho vzdelávania 
v spolupráci s Kia Slovakia je k dispozícii študijný program Mecha- 
nik špecialista automobilovej výroby, ktorý trvá tri roky a poskytu-
je študentom hlbšie vedomosti a zručnosti v oblasti automobilovej 
výroby. Nový štvorročný študijný program Autotronik umožní ab-
solventom uplatnenie ako technik konštrukčného, technologického, 
montážneho a prevádzkového charakteru. Ďalším štvorročným od-
borom je Programátor obrábacích a zváracích strojov ako aj študijný 
program Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika. Absol-
venti tohto odboru nájdu možnosť pracovného uplatnenia ako ob-
sluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov 
strojov a zariadení spolu s programovaním automatov. 
Ako hovorí L’uboš Berešík, vedúci oddelenia výkonu správy škol-
stva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), záujem o systém duál-
neho vzdelávania po miernom poklese v posledných dvoch covido-
vých rokoch opäť rastie.
Z celkom 59 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je do 
SDV zapojených 26 stredných odborných škôl. V aktuálnom škol-
skom roku sa len v Žilinskom kraji prostredníctvom SDV pripravuje 
na svoje zamestnanie 1 161 mladých ľudí.  

Koncom januára podpísal prezident a výkonný riaditeľ Kia Slova-
kia Geon Won Shin na pôde Žilinskej univerzity v Žiline spoločné 
memorandum s  rektorom univerzity Jánom Čelkom. Obe strany 
sa podpisom rozhodli formalizovať vzájomne výhodnú dohodu  
o vzdelávaní, vede, spolupráci a výskumných aktivitách. 
„Podpisom memoranda formálne začíname spoluprácu, ktorá 
obom stranám prinesie mnohé benefity. Ide predovšetkým o ob-
lasť projektov, grantov a riešení z oblasti vzdelávania, vedy a vý-
skumu. Verím, že vzájomná podpora a spolupráca expertov oboch 
strán v oblastiach strojárstva, Priemyslu 4.0, riadenia, ergonómie  
a ďalších otázok súvisiacich s automobilovým priemyslom už 
čoskoro prinesie prvé výsledky,“ zdôraznil Geon Won Shin prezi-
dent a výkonný riaditeľ Kia Slovakia.
„Teší ma, že rozširujeme možnosti vzájomnej spolupráce, ktorá aj 
vďaka našim vedeckovýskumným pracovníkom a študentom mô-
že priniesť praktické výstupy pre potreby praxe a umožní rozvoj 
vzdelávania podľa aktuálnych požiadaviek trhu,“ doplnil Ján Čelko, 
rektor Žilinskej univerzity v Žiline.
Na slávnostnom podpise memoranda sa zúčastnil aj prezident 
spoločnosti Kia Europe, Won Jeong Jeong. Kia Europe zastrešu-
je aktivity značky v regióne a plne sa usiluje o získanie najlepších 
talentov na kontinente pre všetky oblasti podnikania. Účasť pre-
zidenta spoločnosti Kia Europe podčiarkuje dôležitosť tejto témy 
pre značku. „Kia si uvedomuje, že ak chceme byť poskytovateľom 
mobility číslo jeden, potrebujeme vyhrať preteky o talenty medzi 
rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, v tomto prípade študentami, ktorí  

Stredné školy podľa L’. Berešíka čelia výzvam pri poskytovaní 
atraktívneho a kvalitného vzdelávania, ktoré rešpektuje individu-
álne potreby a schopnosti žiakov a zároveň zohľadňuje požiadavky  
trhu práce zabezpečiť, aby žiaci získali potrebné zručnosti pre 
svoju budúcu kariéru. Na spôsobe a kvalite výučby sa totiž okrem 
nedostatku kvalifikovaných učiteľov podpisuje aj zastaranosť či ne-
dostatočná technologická vybavenosť škôl na adekvátnu prípravu 
pre súčasnú priemyselnú prax. 

Potvrdzuje to aj Ondrej Holienčík, riaditeľ Strednej odbornej ško-
ly strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorá už vyše 70 rokov 
pripravuje žiakov pre prácu v strojárskom priemysle. Počas svo-
jej existencie škola vychovala viac ako 10 000 odborníkov, ktorí 
pôsobia vo viacerých oblastiach hospodárstva. „Škola sa stále 
snaží modernizovať vyučovací proces, aby držala krok s rýchlym 
napredovaním technológií vo výrobe najmä v oblasti Industry 4.0, 
virtuálnej reality, PLC systémov, alternatívnych zdrojov energie 
a pod. Duálny systém vzdelávania umožňuje nielen žiakom mož-
nosť odborného a kariérneho rastu, ale prehlbuje aj spoluprácu 
medzi školou a firmami v nových témach,“ hovorí O. Holienčík. Do-
dáva, že dlhodobá rozvinutá spolupráca s firmami potom prispie-
va aj k zmierneniu technologického dlhu vo vybavenosti škôl, keď 
firmy aktívne pomáhajú škole s obstaraním moderných progresív-
nych technológií na odbornú výučbu.

Efektívna a obojstranne výhodná spolupráca
budú výrazne určovať nielen budúcnosť značky Kia, ale aj budúc-
nosť, v ktorej budeme žiť.“ 
Cieľom memoranda je – okrem vzájomných konzultácií medzi od-
borníkmi oboch strán – aj uľahčenie výskumnej, vývojovej a ďal-
šej tvorivej činnosti študentov pri vypracovávaní bakalárskych, 
diplomových a doktorandských prác. Kia Slovakia umožní taktiež 
bezplatné stáže, prax alebo aj platené štipendiá pre študentov Ži-
linskej univerzity. 

Záujemcovia o duálne vzdelávanie v spolupráci s Kia Slovakia 
majú možnosť sa prihlásiť do 26. marca na webovej stránke 
https://www.kia.sk/sk/kariera/studenti/dualne-vzdelavanie,  
kde sa dozvedia aj ďalšie informácie.  
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Automobi lové legendy

VW Transporter T1 až T3,
všetko vzadu Text a foto: Michal FABIAN

Legenda malých dopravníkov VW Transporter začala 
písať svoju históriu pred viac ako sedemdesiatimi 
rokmi. Nepretržitá výroba od roku 1950 radí toto 
auto medzi najpredávanejšie a najdlhšie sériovo 
vyrábané dodávky sveta. Odhaduje sa, že celosve-
tovo bolo predaných približne 13 miliónov vozidiel. 
Celá myšlienka vznikla pri pohľade holandského 
importéra značky VW Bena Pona na manipulačný 
prepravník „Plattenwagen“. Nasledovala prvá skica, 
ktorá bola zhmotnením myšlienky a pokračovalo to 
až do stavby prvého prototypu.

Pozrime sa bližšie na históriu vzniku vozidla a jednotlivé vývojové 
etapy vozidiel nesúcich meno Transporter. Musíme podotknúť, že 
súčasné označenie Transportérov písmenom T a  poradovým čís-
lom sa uplatnilo až spätne a to od roku 1990, keď bol predstavený 
prvý model s motorom vpredu a predným pohonom, ktorý dostal 
číslo 4, čiže model T4. 
Väčšina fotodokumentácie a informácií pochádza z Múzea VW vo 
Wolfsburgu.

Na začiatku bol „Plattenwagen“
Legenda T1 (na počiatku niesol Transportér označenie Type 2, pre-
tože VW Chrobák bol Type 1, v roku 1990 došlo k zmene značenia, 
čím prvý transportér získal označenie T1, ktorý budeme ďalej použí-
vať)  bola odvodená priamo od VW „Chrobák“ a stala sa prvým čle-
nom rodiny transportérov. Toto vozidlo vzniklo na základe nákresov 
holandského obchodníka a  importéra VW Bena Pona. Volkswagen 
navštívil s cieľom dohodnúť dovoz a predaj VW „Beetle“ do Holand-
ska. V  továrni ho zaujal mobilný dopravník dielov „Plattenwagen“ 
založený na podvozku VW „Beetle“ a tak vznikla myšlienka posta-
viť dodávku spriaznenú s VW „Beetle“. „Plattenwagen“ mal vodiča 
umiestneného vzadu nad motorom a zadnou nápravou. (Obr. 1) 

Obr. 1 Prepravník dielov na podvozku VW „Chrobák“ – „Plattenwagen“ [1]

Obr. 2 Prvá skica Bena Pona 
(vľavo) a detailnejší výkres 
budúceho VW T1 [2]

Ben Pon ovládanie vozidla a  miesto vodiča presúva nad prednú 
nápravu, v zadnej časti necháva motor a vytvára uzavretý náklad-
ný priestor. [2]
Fabriku navštívil Ben Pon v roku 1946 a prvé skice boli vytvorené 
v apríli 1947. (Obr. 2)  Vzhľadom na to, že aerodynamika prvých 
prototypov bola slabá (údajne cx dosahovalo hodnotu až 0,75), 
inžinieri sa rozhodli optimalizovať tvar v  aerodynamickom tuneli 
na Technickej univerzite v Braunschweigu. Zmenou tvaru v oblasti 
predného skla a strechy inžinieri dosiahli koeficient odporu vzdu-
chu cx=0,44 pričom VW „Chrobák“ mal cx= 0,48. Tak zišiel z výrob-
nej linky koncom roka prvý sériový model T1. [2]  
(Predtým ako začneme udávať technické parametre výkonu upo-
zorňujeme, že výkon bude prvotne udávaný v  koňoch skratkou 
k  a  v  zátvorke v  kilowattoch skratkou kW. Objem motoru bude 
označovaný v centimetroch kubických skratkou ccm.)

VW Transporter T1 (1950 – 1967)
Prvá verzia bola často označovaná ako VW „Bulli“. Vďaka dele-
nému prednému oknu si tento typ vyslúžil aj prezývku „Splitty“ 
(z anglického Splitscreen). Počas sedemnásťročnej výroby prešla 
rôznymi vylepšeniami. Základ pohonu tvoril vzadu uložený vzdu-
chom chladený boxer motor s objemom 1 131 ccm, výkonom 25 koní  
(18 kW) a  prevodovkou z  VW „Beetle“. Táto zostava zabezpečo-
vala pohon zadnej nápravy a  dovolila vozidlu dosiahnuť rýchlosť  
80 km/h. Auto si získalo srdcia obchodníkov a remeselníkov, ktorí 
potrebovali priestranné auto na prepravu tovaru a  náradia. Uži-
točné zaťaženie Transportérov T1 bolo 750 kg, ktoré sa zvyšovalo 
až do 900 kg podľa verzie. Transportér sa stal obľúbencom rodín 
s viacerými deťmi, kde si našiel každý svoje miesto a nebol prob-
lém prepraviť kočík či detské sánky. Obľúbili si ho aj surfisti, lyžiari 
a rybári, pretože si v ňom našli miesto na všetko potrebné športové  
náradie a dalo sa v ňom skryť pred nepohodou. A nedá sa nespo-
menúť, že sa stalo symbolom prívržencov hnutia „hippies“, pre kto-
rých sa stal „Bulli“ mobilným príbytkom po cestách za koncertmi 
a stretnutiami príslušníkov „detí kvetov“.
Transportér T1 mal veľa úžitkových verzií od nákladiaka, cez pick-up, 
sklápač, pojazdnú predajňu, hasičské nadstavby, minibus, sanitky až 
po campingové verzie. Charakteristickou črtou bol prelis prednej 
masky v tvare písmena V, na ktorej dominovalo veľké kruhové logo  
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Obr. 3 Prototyp VW T1 s dvojkrídlovými bočnými dverami 
a deleným čelným sklom z roku 1949 

Obr. 6 Prístrojová doska VW T1 bez doplnkov (vľavo) 
s rádiom a hodinkami (vpravo)

Obr. 5 Bohato presklený a chrómovaný minibus VW T1 „Samba“ Obr. 7 VW T2a Kombi z roku 1967

VW a dvojkrídlové bočné dvere v dodávkovej, resp. minibusovej ver-
zii. (Obr. 3) Spočiatku mala T1 veľmi sparťanské vybavenie. Do apríla 
1951 dodávka a kombi nemali ani zadné okno, nieto zadné piate dve-
re. Zozadu bol prístup len k motoru. Neskôr sa dalo objednať zadné 
malé výklopné veko, ktoré dovoľovalo obmedzený prístup do skrine 
dodávky zozadu. Hlavnými dverami do „skrine vozidla“ tak boli stá-
le už spomenuté dvojkrídlové bočné dvere. (Obr. 4) Bočné posuvné 
dvere sa dostali do ponuky voliteľnej výbavy až v roku 1964. Rázvor 
náprav bol 2 400 mm a celková dĺžka vozidla bola 4 280 mm.

Pracovisko vodiča bolo poňaté minimalisticky. Prístrojová doska 
bola plechový výlisok s otvorom pre rýchlomer a palivomer pred 
vodičom. V  strede bol otvor pre rádio a  nad ním popolník. Pred 
spolujazdcom bolo držadlo a otvor pre hodiny. Pracovisku vodiča 
dominoval dvojramenný volant. Radiaca páka a páka ručnej brzdy 
vyčnievali z podlahy po pravej ruke vodiča. Pod palubnou doskou 
bola po celej šírke odkladacia polica. (Obr. 6) 

V roku 1951 modelový rad rozšíril minibus zvaný „Samba“ (Obr. 5)  
a pýšil sa výkonnejším motorom s objemom 1 192 ccm a výkonom 
34 k (25 kW). Deväťmiestny minibus s ním dosahoval rýchlosť až 95 
km/h. Tento model sa stal rekordérom v počte okien. Okrem dele-
ného čelného okna, jedného zadného a dvoch v predných dverách 
mala „Samba“ ešte osem bočných okien, dve zaoblené okná v zad-
ných stĺpikoch karosérie a osem strešných okien. Celkovo ich bolo 
dvadsať tri. Neskôr výrobca upustil od dvojice okien v zadných stĺ-
pikoch, ale aj tak ich ostalo dvadsať jeden. Navyše mala „Samba“  
látkový otvárateľný diel strechy zvaný „Faltdach“. „Samba“ bola 

Obr. 4 Prístup k motorovému priestoru a prístup do skrine vozidla [3]

skoro o tretinu drahšia ako bežná dodávka alebo náklaďáčik, preto 
si svojich priaznivcov našla hlavne v Severnej Amerike. Vrcholom 
motorizácií Transportéru T1 sa stal motor s  objemom 1 493 ccm  
a  výkonom 44 k (33 kW).  V  tejto motorizácii VW T1 prvýkrát 
prekročil maximálnu rýchlosť 100 km/h.

Výroba VW T1 v Nemecku trvala 17 rokov a v roku 1967 bola zastave-
ná. V Brazílii sa tento model vyrábal až do roku 1975. Juhoamerická 
výroba zdvihla štatistiky predaja a aj vďaka nej vznikol VW T1 „Bulli“  
v celkovom počte takmer 1,9 milióna kusov. Hoci model T1 nebol 
typický dynamikou ani výnimočnými jazdnými vlastnosťami, stal sa 
ikonou a súčasťou životného štýlu v 50-tych a 60-tych rokoch.

VW Transporter T2 (1967 – 1979)
V lete v roku 1967 začala výroba novej generácie VW Transporter 
T2. Dizajnovo sa veľmi podobal na predchodcu, dnes by sme to na-
zvali „faceliftom“, technicky a ergonomicky však bol oproti T1 znač-
ne vyspelejší. Pri zachovaní rázvoru náprav na hodnote 2 400 mm 
bola verzia T2 vďaka väčšiemu prednému aj zadnému previsu o čo-
si dlhšia. Celková dĺžka vozidla bola 4 505 mm, čiže narástla o pri-
bližne 220 mm, čím sa zväčšil aj vnútorný objem kabíny zo 4,8 m3  
na 5 m3. Auto sa rozlúčilo s deleným čelným sklom, ktoré nahradi-
lo nové panoramatické, ktoré bolo o 27 % väčšie a zabezpečovalo 
lepší výhľad z vozidla. Predná maska prišla o prelis v tvare V, ale 
pribudlo jej rebrovanie vstupu ventilácie. Veľké okrúhle logo VW 
dominovalo v  jej strede. Zväčšilo sa zadné výklopné veko a okno 
v ňom. Bočné posuvné dvere sa stali štandardom. Rebrá prívodu 
vzduchu k motoru sa presunuli zo zadných blatníkov za posledný 
rad okien, kde vytvorili decentné „žiabre“. (Obr. 7) 
Vozidlo dostalo na prístrojovú dosku plastové časti, pribudli na ňu 
užitočné „budíky“, kontrolky, ovládanie ventilácie a kúrenia, okrúhle 
výduchy ventilácie a držadlo na strane spolujazdca bolo zakompono-
vané do jej hornej plastovej časti. Páka ručnej brzdy už nevyčnievala 
z podlahy, ale tiahlo vychádzalo spod stredu prístrojovej dosky. Za-
chovaný ostal dvojramenný volant a vpravo pod volantom pribudla 
páčka ovládania stieračov. Každopádne ergonómia „pracoviska“ vo-
diča oproti predchodcovi pokročila o míľový krok vpred. (Obr. 8)
Model T2a Kombi z roku 1967 (Obr. 7) poháňal štvorvalcový vzdu-
chom chladený boxer motor s  objemom 1 584 ccm a  výkonom  
47 k (35 kW). Kombi s  touto motorizáciou dosahovalo rýchlosť  
105 km/h.



Iste ste si všimli rozlíšenie T2 písmenami „a“, resp. „b“. V prípade 
značenia „b“ ide o facelift. Predné obdĺžnikové smerovky variantu 
T2a sa zmenili na takmer štvorcové a našli si svoje miesto na maske 
pod čelným sklom po okrajoch rebrovania vstupu vzduchu ventilá-
cie. Vstupy vzduchu na stĺpiku za zadnými bočnými oknami zmenili 
decentne tvar a už nepripomínajú „žiabre“. Zadné svetlá sa zväč-
šili, zmenili tvar a pribudli im svetlá spätného chodu. Model Cam-
per z roku 1978 (Obr. 9) dostal zvýšenú plastovú výklopnú strechu 
a  rezervné koleso si našlo miesto pod krytom na prednej maske 
uložené bolo na prednom „masívnom“ nárazníku. Treba uznať, že 
táto kempingová úprava robí VW T2b robustnejším a  drsnejším. 
Camper je poháňaný klasickým vzduchom chladeným štvorvalco-
vým boxerom s objemom 1 584 ccm a výkonom 50 k (37 kW). Ka-
ravanisti mohli na ňom uháňať rýchlosťou až 110 km/h. 

Veľmi zaujímavým vozidlom je vystavený prototyp VW T2b Allrad 
s pohonom všetkých štyroch kolies z roku 1978. (Obr. 10) Vozidlo 
malo pripojiteľný pohon prednej nápravy a jazdilo na 16 palcových 
kolesách. Motor bol s objemom 1 970 ccm a výkonom 70 k (51 kW). 
Vozidlo dosahovalo maximálnu rýchlosť 120 km/h, malo svetlú výš-
ku 300 mm a podvozok chránili lyžiny a platne z oceľového plechu. 
Napriek tomu, že bolo vyrobených päť prototypov, vozidlo sa do 
sériovej výroby nikdy nedostalo. Každopádne bolo predzvesťou 
pohonu 4x4 v tejto kategórii automobilov.

VW Transporter T3 (1979 – 1992)
Tretia generácia Transportéra T3 (Obr. 11, 12) sa stala širšou, dlh-
šou i priestrannejšou, aj keď si zachovala usporiadanie s motorom 
vzadu a  pohonom kolies zadnej nápravy. Rázvor náprav narástol 
na 2 460 mm a dĺžka na 4 570 mm. Podstatný bol aj nárast šírky 
o 125 mm, čo umožnilo pohodlné sedenie troch osôb vedľa seba. 
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Opäť sa zväčšila plocha čelného skla o celých 21 %, čo zabezpečilo 
lepší výhľad a presvetlenie interiéru. Užitočné zaťaženie vzrástlo 
na 995 kg. Nová generácia bola sama o sebe ťažšia a spolu so zvý-
šenou užitočnou hmotnosťou boli dôvodom pre novú motorizáciu. 
Vyvinuté boli nové vodou chladené benzínové motory a cestu do 
Transportéru si našiel aj dieselový motor. Tieto novinky boli nevy-
hnutné z dôvodu veľkej konkurencie (Ford Transit, Renault Traffic 
a Mercedes-Benz MB 100). V roku 1985 v rámci inovácií pribudol 
dieselový motor s turbodúchadlom, benzínový dostal katalyzátor  
a pribudla verzia s pohonom 4x4. 
No nebola to len technika, ktorá posunula T3 dopredu. Tretí rad 
transportéru zabojoval aj prevratnou zmenou dizajnu. Po dvoch 
„oblých“ modeloch T1 a T2 prišiel „hranatý“ model T3. 
Zo začiatku T3 mala k dispozícii dve motorizácie prevzaté z radu 
T2. Išlo o klasický vzduchom chladený štvorvalcový boxer s obje-
mom 1 584 ccm a výkonom 50 k (37 kW) a o čosi väčší s objemom 
1970 ccm a výkonom 70 k (51 kW). Ale ako už bolo spomenuté, aj 
tieto motorizácie začali strácať dych. Dva roky po premiére sa po-
nuka motorizácií rozšírila. VW T3 dostal vodou chladený radový 
štvorvalcový diesel s objemom 1 588 ccm a výkonom 50 k (37 kW).  
Išlo o motor prevzatý z Golfu a Passatu, ktorému však ubrali štyri 
kone. Aby sa vošiel pod podlahu musel byť uložený na bok. V roku 
1983 nasledovala malá revolúcia. VW do T3 nasadila vodou chla-
dené štvorvalcové boxery. Spočiatku boli v dvoch verziách a líšili 
sa počtom karburátorov. Jedno-karburátorový motor mal objem 
1 913 ccm a výkon 60 k (44 kW). Dvoj-karburátorový motor s tým 
istým objemom 1 913 ccm mal výkon 78 k (57 kW). Motorizácie bo-
li doplnené 5 stupňovou prevodovkou. Ďalším vývojovým stup-
ňom bola verzia so vstrekovaním Digi-Jet s objemom 2 109 ccm  
a výkonom 112 k (82 kW). V  roku 1985 dostali benzínové moto-
ry katalyzátor. V tom istom roku dostal naftový motor turbodú-
chadlo, čím sa jeho výkon zvýšil na 70 k (51 kW). 

Obr. 8 Dve úrovne prístrojovej dosky VW T2

Obr. 11 VW T3 so vzduchom chladeným motorom (vľavo) [5] a s vodou 
chladeným motorom (vpravo), vodou chladeným verziám pribudla medzi 
smerovky mriežka k chladiču vody

Obr. 12 VW T3 výkonovo zosilnel a narástol do každej strany

Obr. 13 Prístrojová doska a priestor posádky modelu VW T3

Obr. 9 VW T2b Camper z roku 1978 

Obr. 10 VW T2b Allrad z roku 1978 [4]
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Literatúra: [1] Plattenwagen (1946-1949), <http://www.ultimativ-cars.com/CE/doku/Plattenwagen> [2] The Logic,  <https://www.benpon.com/index.
php/history> [3] VW Bus Customs, For Sale, 1975 VW Bus T1 Coruja, <https://vwbuscustoms.com/for-sale/> [4] VW Bulli-Parade im TECHNIK MUSEUM 
SPEYER, <http://www.reflektion.info/8301_140108_1_mus-spey_allradbus_1000.jpg> [5] T3 „Bulli“ Varianten & Highlights,  <https://www.volkswagen-
-classic.de/de/Serial-Models/Transporter/Volkswagen-Type2-T3.html#>

Obr. 14 VW T3 „Weltenbummler“ z roku 1987

Ergonómia prístrojovej dosky a  pracoviska vodiča vrátane po-
sádky spravila model VW T3 modernejším, pohodlnejším a  bez-
pečnejším. Interiéru dominovali plasty. Prístrojovej doske pribudli 
výduchy ventilácie na predné a bočné okná aj smerom do kabíny. 
Sedadlá dostali opierky hláv. Dvojramenný volant a  radiaca páka 
trčiaca z podlahy ostali zachované. (Obr. 13)  
T3 sa stala vďačným objektom rôznych úprav a tuningu. Do módy 
prichádzali rôzne edície modelu T3. Tieto verzie mali dvojice obdĺž-
nikových reflektorov a líšili sa tvarom a robustnosťou nárazníkov.

Vo VW T3 sa už udomácnila aj verzia s  pohonom všetkých ko-
lies Syncro. (Obr. 14) Išlo o  stály pohon všetkých kolies, pričom 
rozdelenie hnacieho momentu medzi prednú a  zadnú nápravu 
sprostredkovala viskózna spojka. Štúdia VW T3 „Weltenbummler“ 
z  roku 1987 prezentovala cestovanie aj po „necestách“. Welten-
bummler znamená v preklade „Svetobežník“ a VW v spolupráci so 
Siemensom vytvorili „expedičné vozidlo“, ktoré – aby sa nestratilo 
– malo priekopnícky navigačný systém. Vozidlo bolo vybavené zá-
sobníkmi na vodu, kanistrom na benzín, variabilným obytným inte-
riérom s chladničkou a varičom. Jednoducho vozidlo, s ktorým sa 
dalo vycestovať „ďaleko od civilizácie“. Svetobežníka poháňal mo-
tor s objemom 1 913 ccm a výkonom 78 k (57 kW). Dokázal uháňať 
rýchlosťou až 145 km/h. No a ako hodnotia túto štvorkolku s moto-
rom vzadu dnešní odborníci? Tvrdia, že tým, že vodič a spolujazdec 
sedeli nad prednou nápravou a pred sebou nemali žiadnu kapotu, 
len jemne sklonené čelné sklo, tak na strmých svahoch videli oveľa 
viac ako v dnešnom terénnom vozidle. Jednoducho mali zaručený 
„panoramatický“ výhľad. (Obr. 14)

Společnost Škoda Auto si v roce 2023 připomene mimo jiné 100. 
výročí loga s letícím okřídleným šípem, symbolem dynamiky a pok-
roku, či 80letou tradici pohonu 4×4. Příběh úspěšné české značky 
lemují i jubilea sportovních triumfů, dechberoucích dálkových jízd 
napříč kontinenty, luxusních automobilů umetajících cestu modelu 
Superb, stejně jako houževnatých užitkových vozů Škoda. 

Tradice vývoje a výroby prostředků individuální mobility v Mladé 
Boleslavi sahá až do období adventu roku 1895. Právě tehdy polo-
žili vášniví cyklisté a čeští vlastenci Václav Laurin s Václavem Kle-
mentem základy dílny produkující jízdní kola Slavia, od roku 1899 
produkující též moderní motocykly vlastní konstrukce. Na podzim 
1905 vzbudil pozornost široké veřejnosti první automobil Laurin & 
Klement Voiturette A. 

Moderní a praktické výrobky s vyni-
kajícím poměrem cena/výkon se brzy 
prosadily na všech obydlených konti-
nentech, značka L&K se vypracovala 
na největší automobilku tehdejšího Ra-
kouska-Uherska i pozdější Českoslo-
venské republiky. Na úspěšném rozvoji 
firmy se od počátku podílel mezinárod-
ní tým předních odborníků, od kon-

struktérů přes závodníky po manažery – to platí dnes stejně jako 
na počátku 20. století. Od vstupu silného strategického partne-
ra na podzim 1925 používá mladoboleslavská automobilka logo 
Škoda s okřídleným šípem, ochrannou známku registrovanou 15. 
prosince 1923. 

Zdroj: ŠKODA Auto

Záver
Rok 1992 bol posledným rokom výroby T3. Na počesť modelu bola 
vyrobená „rozlúčková verzia“ VW T3 Multivan Limited Last Edition 
v počte 2 500 kusov. Vyrobené autá boli výlučne v červenej ale-
bo modrej farbe. Na prednom a zadnom čele mali plastický polep 
Limited Last Edition. Poslednú edíciu poháňal benzínový motor 
s objemom 2 109 ccm a výkonom 92 k (68 kW). Táto verzia dosa-
hovala rýchlosť až 150 km/h. 
VW T3 Multivan Limited Last Edition bola definitívna labutia pie-
seň motora uloženého vzadu a zadného pohonu dodávkových vo-
zidiel VW Transporter. T3 bola tiež poslednou dodávkou VW, ktorá 
mala vzduchom chladený boxer motor. Verzia T4 už bola koncipo-
vaná s vodou chladeným motorom vpredu a predným pohonom. 
Koncepcia všetko vpredu každopádne umožňuje lepšie využitie 
„obostavaného“ priestoru, čo je pri úžitkových vozidiel prvoradé.  
Začala sa tak písať nová éra príbehu Transporter.                        

Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0318/21.
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Rok 2023 je v Škoda Auto plný zajímavých výročí 
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Čerpacia stanica sa nachádza na Automobilovej ulici, ktorá je 
súčasťou obchvatu Trnavy. Je na nej možné natankovať aj stlače-
ný zemný plyn – CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude 
slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobuso-
vú a  osobnú automobilovú dopravu. Motoristi budú môcť využiť 
vďaka jej výhodnej polohe priame napojenie na rýchlostnú cestu 
R1 a diaľnicu D1.
Nová čerpacia stanica vznikla v  rámci projektu fueLCNG, ktoré-
ho cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG 
rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v  rámci Slo-
venskej republiky. Ďalšie dve čerpacie stanice SPP otvorí ešte 
v tomto roku v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. 
Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancova-
ný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).
Projekt predstavuje významný prínos pre sektor dopravy a priná-
ša dôležitú alternatívu tradičných konvenčných palív (benzín a naf-
ta) s cieľom znížiť tvorbu emisií skleníkových plynov. 

Minister hospodárstva SR Karel Hirman vo štvrtok 
9. februára otvoril spolu s  generálnym riaditeľom 
Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. (SPP) 
Miroslavom Kullom prvú čerpaciu stanicu na skva-
palnený zemný plyn LNG v Trnave.  

Prvá čerpacia stanica 
na LNG je v Trnave 

„Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatí-
vy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hlu-
ku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo 
k  prioritám SPP.  Veríme, že budovanie ďalších čerpacích staníc 
na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi 
vozidiel a  ešte viac podporí využívanie zemného plynu v  dopra-
ve na Slovensku. V  záujme znižovania spotreby fosílnych palív 
a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn 
v  budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v  SPP 
pripravujeme,“ hovorí Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predse-
da predstavenstva SPP.

Koncept autonómnej čerpacej stanice
Čerpacie stanice sú svojím konceptom unikátne, pretože sú auto-
nómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Okrem paliva 
LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel, ponúkajú aj CNG. Za-
hrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý 
je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo 
CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.
„Otvorením prvej, unikátnej, vysokokapacitnej plniacej stanice na 
skvapalnený zemný plyn LNG v Trnave pokračujeme v  rozširovaní 
siete LNG čerpacích staníc, ktorých je v našej krajine doteraz mi-
nimum. Zároveň týmto krokom rozširujeme sieť verejných plniacich 
staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 22. Nová stani-
ca je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť 
či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil 
riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec.

Najskôr LNG potom biometán
LNG (z angl. Liquefied Natural Gas – skvapalnený zem-
ný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne 
nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzko-
vé a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií 
skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním 
LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa 
uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani 
aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú 
menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov 
síry ( – 99 %), oxidov dusíka ( – 75 %) a oxidov uhlíka 
( – 50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 
290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú pri-
emerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže do-
kážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.
LNG vzniká pri ochladení na teplotu – 162 °C. V  jed-
nom metri kubickom LNG je približne 600 metrov ku-
bických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho 
objem, čo  umožňuje ľahšie a  bezpečnejšie skladova-
nie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasade-
nie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je 
dojazd vozidla, resp. plavidla kľúčovým parametrom. 
LNG sa bude v  budúcnosti nahrádzať obnoviteľným 
biometánom.

Zdroj: SPP, a.s.
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Tretí blok by mal dodávať elektrinu do siete už nepretržite, s ma-
lými prestávkami vyvolanými plánovanými skúškami. Po ukončení 
tejto fázy energetického spúšťania  najväčší výrobca elektriny na 
Slovensku zvýši výkon tretieho mochovského bloku na 55 %. Úplnú 
funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí 
úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na 
stopercentnom, 471-megawattovom výkone.

Prvá elektrina v sieti
Prvý turbogenerátor 3. bloku JE Mochovce prifázovali Slovenské 
elektrárne k sieti 31. januára o 22:57, druhý v  sobotu 4. februára 
o 17:35. 
„Je to zásadný míľnik pre Slovenské elektrárne, komunitu jadro-
vých energetikov i celú krajinu. Tretí blok už premieňa tepelnú 
energiu, uvoľnenú v reaktore, na elektrinu. To nám pomôže na-
pĺňať dohodu s vládou, v ktorej sa Slovenské elektrárne zaviazali 
dodávať  lacnú elektrinu pre domácnosti za cenu 61,2077 eur  za 
megawatthodinu, čo predstavuje bezprecedentne nízku cenu 
elektriny pre domácnosti v rámci EÚ. Gratulujem kolegom a ďa-
kujem všetkým, ktorí urobili všetko preto, aby sme mohli tento 
dôležitý moment dosiahnuť. Nový blok významne prispeje nielen 
k energetickej stabilite, ale aj k záväzku znižovať emisie skleníko-
vých plynov na ceste k uhlíkovej neutralite,“ uviedol pri príležitosti 
prifázovania prvého turbogenerátora Branislav Strýček, predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.
Po prechode do energetického spúšťania prebiehali testy postup-
ne na výkonových hladinách 5, 15 a 20 % nominálneho výkonu 
reaktora, pri ktorých sa robili merania a skúšky jadrovej, ako aj ne-
jadrovej časti elektrárne. 
Po úspešnej príprave a vykonaní testov potrebných pre štart tur-
bín do nich počas posledného januárového víkendu (28. a 29. ja-
nuára) prvýkrát priviedli paru, ktorá ich postupne roztočila až na 
nominálne otáčky – 3 000 otáčok za minútu.
Slovenské elektrárne takisto odskúšali funkčnosť všetkých elek-
trických ochrán samotného generátora, blokového transformátora 
a nakoniec aj 400 kV linky, ktorou sú Mochovce cez nadradenú 
rozvodňu Veľký Ďur pripojené k elektrizačnej sústave. Touto tra-
sou bude prúdiť elektrina k slovenským spotrebiteľom.

Slovenské elektrárne, a.s., (SE) v piatok 10. februára 
ukončili  na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 
etapu energetického spúšťania na 20 % nominálne-
ho výkonu reaktora a ešte v ten istý deň ho zvýšili na 
35 %. Na tejto výkonovej hladine už reaktor dokáže 
produkovať paru pre pohon obidvoch svojich tur-
bogenerátorov a výroba elektriny na novom bloku 
stúpla na viac než 2,6 gigawatthodín denne. 

Tretí blok Mochoviec
beží a postupne zvyšuje svoj výkon

Nový blok v kontexte energetiky na Slovensku
Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalo-
vaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej 
spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak 
Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné. Životnosť 
nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.
Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % 
si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. 
Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC 
pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Sloven-
ské elektrárne, vykonaného na prelome júna a júla 2022.

O Slovenských elektrárňach
Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo 
Slovenských elektrární, a.s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam 
najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií 
oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových ply-
nov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií 
sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe do-
stala na prestížny index Financial Times: Europe ś Climate Leader 
2022. Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, 
dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je  
4 143,8 megawattov.
Slovenské elektrárne majú  dvoch akcionárov. Majoritným akcio-
nárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca 
podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH 
vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia 
B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spo-
ločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).
Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na zá-
kladnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene 
ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.

Zdroj: SE, a.s.

H O S P O D Á R S K E  S P E K T R U M
Energet ika



H O S P O D Á R S K E  S P E K T R U M
Novink y svetov ých v ýrobcov

Vysoký zostáva aj počet doposiaľ nevyba-
vených objednávok, čo dokazuje, že dopyt 
po vozidlách Škoda je stále na vysokej 
úrovni. Narastajúca popularita plne elek-
trického modelu Enyaq iV (+ 20 %) ukazuje, 
že elektrická ofenzíva značky Škoda začala 
úspešne. Okrem toho sa veľkej zákazníc-
kej obľube naďalej tešia modely Škoda so 
spaľovacími motormi, najpredávanejšia 
je aj naďalej Octavia, za ktorou nasledujú 
SUV Kamiq a  Kodiaq. V  roku 2022 Škoda 
okrem toho výrazne posilnila svoje aktivity 
v  oblasti internacionalizácie: na strategic-
ky významnom a  rastúcom indickom trhu 
Škoda Auto svoje dodávky dokonca viac 
ako zdvojnásobila. Ďalším kľúčovým kro-
kom k využitiu rastového potenciálu bude 
expanzia na vietnamský trh.
„Škoda Auto vo svojej novodobej histó-
rii nikdy nebola konfrontovaná s  taký-
mi rozsiahlymi výzvami ako v  uplynulom 
roku. Naša spoločnosť týmto náročným 
obdobím napriek tomu prechádza se-
bavedomo – hlavne vďaka atraktívnemu 
a  modernému modelovému portfóliu za-
hŕňajúcemu elektrické modely a  vozidlá 
s konvenčným pohonom, našim skúseným 
a motivovaným zamestnancom a rovnako 
tak vďaka úzkej spolupráci so sociálnym 
partnerom Odbory KOVO. Preukázali sme 
značnú odolnosť, a  to je vlastnosť, ktorá 
má v  čoraz rýchlejšie sa meniacom pro-
stredí zásadný význam. Situácia na trhu 
zostane napätá aj v  roku 2023, ale sme 
optimisticky naladení a  aj keď s  určitou 
dávkou opatrnosti, predsa len veríme 
v postupné zlepšenie situácie v priebehu 
nasledujúcich mesiacov. Navyše je zjavné, 
že nami zvolená stratégia sa už osvedčuje 
a  ponúkané produkty sú zákazníkmi pri-
jímané veľmi pozitívne. Staviame tak na 
veľmi pevných základoch, vďaka ktorým 
veríme, že spoločnosť Škoda Auto úspeš-
ne prevedieme rokom 2023. V ňom okrem 
iného predstavíme novú generáciu našich 
vozidiel Superb a Kodiaq,“ uviedol v tejto 
súvislosti Klaus Zellmer, predseda pred-
stavenstva spoločnosti Škoda Auto. 

Zdroj: Škoda Auto

ŠKODA AUTO dodala
v roku 2022 celosvetovo 

731 300 automobilov
Uplynulý rok bol pre spoločnosť Škoda Auto, rovnako ako aj pre celé automobilové odvet-
vie, plný rôznych výziev. Avšak napriek pretrvávajúcemu nedostatku polovodičov, vojne 
na Ukrajine, problémom v  dodávateľskom reťazci, rastúcim cenám energií a  surovín 
i  pokračujúcej neistote na globálnych trhoch dodala automobilka zákazníkom celkovo 
731 300 vozidiel (v roku 2021 to bolo 878 200 vozidiel).
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Kia Slovakia vlani vyrobila 
311 tisíc automobilov

Nový prezident a finančný riaditeľ Kia Slovakia

V roku 2022 vyrobila spoločnosť Kia Slovakia vo výrobnom závode 
v Tepličke nad Váhom celkovo 311 tisíc automobilov. Počet vyrobe-
ných vozidiel je o 1,1 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. Nárast vo 
výrobe v roku 2022 bol podporený úspechmi značky Kia v Európe 
ako aj predstavením nových špecifikácií jestvujúcich modelov. Viac 
ako polovicu (57 %) vyrobených automobilov tvorila piata generá-
cia modelu Sportage. Zostávajúcu časť tvorili štyri karosárske ver-
zie modelu Ceed (Ceed, Ceed_SW, ProCeed a XCeed). 
„Do nášho výrobného portfólia v roku 2022 pribudla plug-in hyb-
ridná verzia modelu Sportage. Približne 30 % u  nás vyproduko-
vaných vozidiel bolo elektrifikovaných – hybridy a plug-in hybridy 
(HEV, PHEV). V aktuálnom roku budeme pokračovať v investíciách 
s  cieľom zefektívniť výrobu, znižovať spotrebu energií a  celkovo 
zlepšovať našu konkurencieschopnosť,“ povedal  Roman Kraľovan-
ský, viceprezident divízie výroba.
Medzi krajinami, pre ktoré Kia Slovakia vyrába svoje automobily, 
nenastali v roku 2022 výraznejšie zmeny. Vozidlá smerovali do viac 
ako 80 krajín sveta, najmä však do Veľkej Británie, Nemecka, Špa-
nielska, Poľska a Francúzska. V prvej dvanástke exportných krajín sa 
nachádzajú iba európske štáty, medzi nimi aj Slovensko, kde zostalo 
takmer 7-tisíc automobilov Sportage a Ceed z Tepličky nad Váhom.
V dvoch halách na výrobu motorov spoločnosť Kia Slovakia vyrobi-
la v roku 2022 viac ako 460-tisíc motorov. V medziročnom porov-
naní ide o nárast vyše 3 %. Polovica hnacích jednotiek bola použitá 
v automobiloch vyrábaných v Tepličke nad Váhom. Do sesterského 

závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach puto-
valo 47 % motorov. Výrazná väčšina z nich (88 %) boli benzínové 
agregáty.
V roku 2022 Kia investovala na Slovensku viac ako 57 miliónov eur. 
Počas leta sa uskutočnila generačná obmena 40-tich robotov v ka-
rosárni. Redukciu fyzicky náročnej práce a zvýšenie presnosti naná-
šania tmelu priniesla inštalácia siedmich nových robotov v lakovni.  
V rámci zabezpečenia presnosti karosérií sme v zvarovni nainštalo-
vali nový 3D merací prístroj, ktorý uľahčí a zrýchli proces merania. 
Koncom roka 2022 sa Kia Slovakia dohodla s odborovou organizá- 
ciou ZO OZ KOVO Kia na znení nového dodatku ku Kolektívnej zmlu-
ve. Výrobným zamestnancom dohoda zaručila nárast tarifných miezd  
o 130 eur v roku 2023, 110 eur v roku 2024 a 120 eur v roku 2025.  
Administratívni zamestnanci si v každom roku prilepšia v priemere 
o 7 %. Okrem nárastu tarifných miezd spoločnosť vyplatí svojim za-
mestnancom v roku 2023 mimoriadny bonus vo výške 1 300 eur.

Zdroj: KIA Slovakia

Novým prezidentom a výkonným riaditeľom Kia Slovakia s. r. o. sa 
s účinnosťou od 1. januára 2023 stal Geon Won Shin, ktorý nahra-
dil doterajšieho prezidenta Seok Bong Kima.  
Geon Won Shin začal kariéru v Kia Corporation v roku 1990.  
V rokoch 2012 až 2016 riadil výrobu vozidiel v závode značky Kia 
v Číne. V marci 2019 bol menovaný do pozície viceprezidenta di-
vízie výroba v závode Kia Slovakia.
„Som veľmi rád, že môžem viesť unikátny a moderný výrobný závod 
značky Kia v Európe. Budem rozvíjať naše aktivity na Slovensku, 
pripravovať závod na budúcnosť, zefektívňovať výrobu modelov  
Ceed a Sportage a zlepšovať pracovné prostredie našich zamest-
nancov,“ povedal Geon Won Shin, nový prezident a výkonný ria-
diteľ Kia Slovakia s. r. o.
Novým finančným riaditeľom Kia Slovakia s. r. o. sa s účinnosťou 
od 9. januára 2023 stal Uk Jeon, ktorý nahradil doterajšieho fi-
nančného riaditeľa Tae Jin Kima. 
Uk Jeon pôsobil na oddeleniach pre vzťahy s investormi a Trea-
sury v spoločnosti Kia Corporation v Južnej Kórei a neskôr ako 
finančný riaditeľ spoločnosti Kia Canada.
Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia  
Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 
2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spus-
tená v decembri 2006. Kia Slovakia dlhodobo zamestnáva 3 700 
ľudí. Vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách  
a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Slovakia s. r. o. 
patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od 
spustenia sériovej výroby v decembri 2006 brány závodu opusti-
lo už viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 6 miliónov motorov.

Zdroj: KIA SlovakiaNový finančný riaditeľ Kia Slovakia s. r. o. Uk Jeon

Nový prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia s. r. o. Geon Won Shin



Medzinárodný strojársky veľtrh sa bude v  Nitre konať už po 28 
krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií 
s  najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a elek-
trotechniky. Široké portfólio odbornosti tento rok zabezpečia aj 
sprievodné výstavy. 

Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojár-
sky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sú tu pred-
stavené aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú 
úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto prí-
buzných oborov, boli zaradené tematické výstavy, ktoré sa každo-
ročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o tematické výstavy EUROWELDING 
– zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – me-
racia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH 
– stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia 
pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technic-
kých univerzít Slovenska.

V  roku 2022 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 
107 spoločností zo 7 krajín sveta. Súčasťou veľtrhu je aj slávnostný 
večer spojený s odovzdávaním ocenení Medzinárodného strojárske-
ho veľtrhu, v  rámci ktorého sú ocenené najlepšie exponáty veľtrhu 
a  najkrajšia expozícia. Vystavovatelia prinášajúci do odvetvia nové 
inovačné prvky a špičkové produkty sú tak inšpiráciou pre všetkých.

Ak nechcete zmeškať prezentáciu top noviniek strojárskeho sve-
ta, poznačte si do kalendára dátum 23. – 26. máj 2023, kedy sa na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre koná 28. ročník Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu. 
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Medzinárodný strojársky veľtrh 

Nitra 2023
Výstavné haly nitrianskeho výstaviska Agrokom-
plex budú 23. – 26. mája naplnené novinkami zo 
sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie 
a mechanizácie. Odborní aj laickí návštevníci sa 
navyše môžu tešiť aj na predstavenie inovatívnych 
vynálezov vysokých škôl a univerzít s  technickým 
zameraním.
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Výstavné haly nitrianskeho výstaviska Agrokom-
plex budú 23. – 26. mája naplnené novinkami zo 
sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie 
a mechanizácie. Odborní aj laickí návštevníci sa 
navyše môžu tešiť aj na predstavenie inovatívnych 
vynálezov vysokých škôl a univerzít s  technickým 
zameraním.
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Za rok 2022 kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS dosáhla tr-
žeb ve výši 7,12 miliardy korun, což je o 10 procent více, než pláno-
vala. Zákazníkům v různých segmentech dodala 1326 automobilů, 
což je více než v letech předchozích a tento počet je potvrzením 
trendu postupného zvětšování objemu produkce. Pro tento rok 
TATRA TRUCKS plánuje další navýšení výroby, pokud se záměr 
zdaří, dostane se automobilka na rekordní čísla v novodobé historii.
TATRA TRUCKS dlouhodobě rozvíjí svou produkci pro všechna 
odvětví, kde se uplatňují plněpohonné střední a těžké nákladní 
automobily, přičemž se snaží udržovat rovnováhu objemu výroby 

P3 Logistic Parks rastie spolu s klientmi. Potvrdil to uplynulý rok, 
v ktorom sa spoločnosti darilo pri predĺžení nájomných zmlúv a sú-
časne aj pri rozširovaní priestorov na základe expanzných zámerov 
klientov. Tie tvorili približne 70 % zo všetkých nových zmlúv. Viac 
štvorcových metrov majú po novom klienti ako IHLE či MX Logis-
tika v najnovšej hale parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne. V P3 Žili-
na rozširovali priestory Packeta a CS Cargo, ktoré expandovalo aj 
v košickom parku. 

P3 Logistic Parks má aktuálne v portfóliu 40 nájomníkov, pričom 
oproti vlaňajšku pribudli štyria nováčikovia. Medzi nimi aj sloven-
ská produkčná spoločnosť Frame Film, ktorá si priestory haly v par-
ku P3 Bratislava D2 vybrala ako jednu z lokácií pre remake hororu 
The Strangers, ktorý produkuje gigant Lionsgate. 

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 hovorí: „Veľkoplošné haly v logis-
tických parkoch môžu mať  rôznorodé využitie, čo sa snažíme verej-
nosti dlhodobo komunikovať. Spolupráca s nájomníkom pôsobiacim 
v zábavnom priemysle bola aj pre nás úplne nová skúsenosť. Overili 
sme si, ako rýchlo vieme reagovať aj na požiadavky tohto segmentu.“ 
Flexibilita a s ňou spojená schopnosť rýchlo reagovať na aktuálne 
potreby nájomníkov je jednou z konkurenčných výhod, ktorá vedie 
dlhodobým vzťahom P3 s jej nájomníkmi. Tým aktuálne prenajíma 

Automobilce Tatra Trucks

Rok 2022 v P3 Logistic Parks 

pro civilní a obranný sektor. Největší část z celkem 1326 dodaných 
nákladních automobilů za minulý rok putovala na tuzemský trh. Ne-
celou polovinu z celkové produkce tvořila vozidla pro civilní seg-
menty, jako jsou stavebnictví, těžební průmysl, komunální služby, 
zemědělství atd., a také pro zákazníky v oblasti hasičských a zá-
chranných složek. V minulém roce mírně převážila produkce ná-
kladních vozů pro obranný segment, především vzhledem k mezi-
národní bezpečnostní situaci a potřebám české armády.
„Poslední roky byly pro naši společnost úspěšné a chceme v tom 
pokračovat i v roce 2023. V minulém roce jsme pracovali na řadě 
zakázek, k největším patřily ty, jež spadají do obranného a záchra-
nářského sektoru. Šlo hlavně o logistická vozidla na přepravu ná-
kladů a osob pro českou a belgickou armádu, ale také například 
hasičské speciály pro německý trh,“ upřesnil Pavel Lazar, generální 
ředitel a předseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS.
Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světozná-
mou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické 
struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizova-
ných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru po-
žadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na 
Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export 
do desítek zemí světa. Automobilka TATRA TRUCKS a.s. zaměst-
nává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném 
podniku TATRA Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na sléváren-
ství a  kovárenství. Akcionáři automobilky TATRA TRUCKS jsou 
průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a skupina 
Promet Group.

Zdroj: TATRA TRUCKS a.s.

priestory vo svojich šiestich slovenských parkoch s rozlohou sko-
ro 500 tisíc m². Oproti minulému roku je to približne o 21 tisíc m² 
viac. Za prírastkom je výstavba najnovšej haly DC7B v P3 Bratislava 
D2 pri Lozorne, do ktorej podnikanie rozšírili dlhodobí nájomníci 
parku IHLE, európsky veľkoobchodník s automobilovými pneuma-
tikami a diskami a MX Logistika SL, ktorá je distribučným skladom 
pre sieť obchodov s nábytkom MÖBELIX a súčasne aj najväčším 
nájomníkom P3.   
Spoločnosť P3 je dlhodobý investor, správca a developer 
európskych skladových areálov s viac ako 7,1 milióna m² 
aktív v jeho správe a s pozemkovým fondom 1,6 mi-
lióna m² umožňujúcim ďalší rozvoj. P3 má komerč-
né aktivity v 11 krajinách a už dve desaťročia 
investuje a rozvíja projekty na európskych 
trhoch. P3 má ústredie v Prahe a za-
mestnáva viac ako 240 ľudí v 11 po-
bočkách nachádzajúcich sa v kľú-
čových európskych mestách, 
ktoré ponúkajú integrované  
služby v oblasti integro- 
vaného developmentu, 
správy aktív a neh- 
nuteľností. 

Zdroj: 
P3 Logistic Parks

se v roce 2022 dařilo

– záujem klientov rástol

H O S P O D Á R S K E  S P E K T R U M
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29. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, 
komunikace, osvětlení a zabezpečení

21. – 23. 3. 2023 
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

pořádá

www.amper.cz
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Veľtrh AMPER je každoročne najväčšou udalosťou v  oblastiach 
elektrotechniky, energetiky, elektroinštalácie, elektroniky, digita-
lizácie, automatizácie, ICT, osvetlenia a zabezpečenia v Českej re-
publike a na Slovensku. Za uplynulých 28 rokov svojej existencie sa 
veľtrh AMPER stal medzinárodnou komunikačnou platformou, kde 
sa stretávajú výrobcovia a poskytovatelia technológií s novými po-
tenciálnymi obchodnými partnermi, a taktiež miestom pre odbornú 
diskusiu s popredným autoritami českého a slovenského priemyslu. 

Organizátori už teraz pripravujú odborný sprievodný program, kto-
rý sa zameria na najmodernejšie technológie predovšetkým v ére 
digitalizácie. Okrem samostatných konferencií, seminárov a  od-
borných stretnutí sa návštevníci môžu tešiť aj na rozsiahle viacdňo-

29. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, 
energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia 
a zabezpečenia sa bude konať v  termíne od 21. do 23. 
marca na výstavisku v Brne. 

AMPER 2023
veľtrh elektrotechniky a elektroniky 
nabitý energiou a automatizáciou!

vé FÓRUM AUTOMATIZÁCIE & DIGITALIZÁCIE, ktoré bude mapo-
vať aktuálne trendy z oboru meracej, regulačnej a automatizačnej  
techniky a  priemyslovej informatiky. Jednou z  tém veľtrhu bude 
opäť e-mobilita a  inteligentné mestá. V  rámci programu AMPER 
SMART & SAFE CITY sa uskutoční už 4. ročník konferencie Smart 
city v praxi, ktorá je určená odbornej verejnosti z radov municipalít, 
mestských služieb, priemyslu a  ostatných organizácií či správcov 
vozového parku. Novinky predstaví i prehliadka elektrických a hyb-
ridných dopravných prostriedkov a  najmodernejších infraštruk-
túrnych zariadení pre elektromobilitu v  rámci programu AMPER 
e-MOTION. Ani tento rok nebude chýbať súťaž o  najprínosnejší 
exponát veľtrhu ZLATÝ AMPER 2023. 

28. ročníka veľtrhu AMPER sa zúčastnilo 570 vystavovateľov z 27 
krajín sveta a navštívilo ho viac ako 28 000 odborných návštevní-
kov hlavne z Česka, Slovenska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Maďar-
ska a ďalších krajín. 

Srdečne vás pozývame na návštevu veľtrhu AMPER 2023 a tešíme sa 
predovšetkým na osobné stretnutie a skvelú veľtržnú atmosféru!

Automobilce Tatra Trucks

Rok 2022 v P3 Logistic Parks 
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„MSV má dlouhodobě vysoký podíl odborných návštěvníků a také 
návštěvníků s  vysokou rozhodovací pravomocí, tedy majitelů fi-
rem a zástupců vyššího managementu. Proto se přímo na veletrhu 
mohou vést relevantní jednání, která často ústí v realizované kon-
trakty. To potvrzují i výsledky průzkumu, který proběhl na minulém 
ročníku MSV. Kontakty s potenciálními tuzemskými či zahraničními 
zákazníky zde navázalo 95 % vystavovatelů,“ informoval ředitel 
projektu Michalis Busios.

Sedm klíčových témat
MSV se v  roce 2023 zaměří na sedm klíčových témat, která hý-
bou současným průmyslem a jsou důležitá i pro jeho budoucnost. 
Obráběcí a tvářecí stroje a nástroje jsou tradičním páteřním obo-
rem brněnského veletrhu. Stejně tomu bude i letos, kdy se očekává 
početná účast nejen českých výrobců a zajímavý doprovodný pro-
gram připravený ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie. 
V centru pozornosti letos určitě bude energetika. Problematika 
úspor energií a vyšší energetické efektivity v průmyslové výro-
bě se na MSV řeší dlouhodobě. Ale v posledním roce dramatic-
ky stoupla její naléhavost, protože ceny energií se pro průmysl 
staly limitujícím faktorem. Jak problém řešit nejen teď, ale i do 
budoucna, předvedou veletržní expozice i odborný doprovodný 
program.

Jak je průmysl připraven na digitální éru? Které 
technologie pomohou zvýšit energetickou efektivitu 
a ušetřit náklady? Jaké nové obchodní příležitosti 
přináší měnící se svět? Odpovědi na tyto otázky 
budou v Brně od 10. do 13. října hledat desítky tisíc 
odborných návštěvníků. Uskuteční se zde totiž již  
64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. 

MSV 2023 v Brně 
jedinečná příležitost pro prezentaci 

nových technologií, výrobků a služeb

Evergreenem posledních ročníků je digitalizace průmyslu. I v roce 
2023 bude toto klíčové téma rezonovat celým veletrhem a napříč 
jeho obory. Opět se dočká i zvýraznění v projektu Digitální továr-
na 2.0. S nástupem progresivních technologií do průmyslové praxe 
souvisí také další klíčové téma aditivní výroba, které představí širo-
ké možnosti profesionálního uplatnění 3D tisku.

Na úspory materiálových zdrojů se zaměří cirkulární ekonomika zvý-
razněná v  expozicích specializovaného veletrhu ENVITECH. Téma 
startupy ukáže zajímavé investiční příležitosti především z  oblasti 
vývoje, výzkumu a transferu technologií. Sedmé klíčové téma do-
prava a logistika je akcentováno bienálním veletrhem TRANSPORT 
A LOGISTIKA.

Digitální továrna 2.0 – to nejzajímavější z digitalizace 
průmyslu na jednom místě
Čtvrtý ročník úspěšné expozice představí vzdělávací formou nej-
novější služby a produkty v  oblasti digitalizace. Letos se zaměří 
na digitální transformaci výrobních podniků a zvyšování efektivity 
nasazením umělé inteligence do klíčových procesů. Bude se řešit, 
jak je na tuto transformaci připravena česká ekonomika. Tahákem 
expozice se stanou prototypy chytrých autonomních strojů včetně 
jejich vazeb do firemního prostředí. 

Ohlédnutí za MSV 2022 – veletrh je důležitou platformou 
pro byznys
Minulého ročníku MSV se v říjnu 2022 zúčastnilo 1 256 vystavujících 
firem ze 41 zemí, mezi nimi 50 % zahraničních. Za čtyři dny prošlo 
branami výstaviště 52  148 registrovaných návštěvníků ze 41 zemí. 
Průzkum společnosti Veletrhy Brno potvrdil vysokou spokojenost 
s účastí jak na straně vystavovatelů, tak na straně návštěvníků. Kon-
takty s potenciálními zákazníky z tuzemska i zahraničí navázalo 95 % 
vystavovatelů, 86 % jich bylo spokojeno s úrovní veletrhu. Podobné 
to bylo na straně návštěvníků: 91 % těch, kteří chtěli navázat obchod-
ní vztahy, našlo na veletrhu obchodní partnery. S  celkovou úrovní 
veletrhu bylo spokojeno 88 % návštěvníků a 90 % jich plánuje navští-
vit příští ročník. Plných 95 % loňských návštěvníků pracovně působí 
v průmyslových oborech a 84 % plánovalo v nejbližších dvou letech 
investici do nákupu výrobní techniky nebo modernizace firmy.

K účasti na MSV 2023 se můžete přihlásit elektronicky 
na www.msvbrno.cz. Termín pro přihlášení za cenově 

zvýhodněných podmínek vyprší 31. 3. 2023.

H O S P O D Á R S K E  S P E K T R U M
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Milí priatelia, v aktuálnom vydaní ai magazine môžete vylúštením krížovky získať zaujímavý darček – prekvapenie od spoločnosti Misan SK, s.r.o., ktorá na našom 
trhu zastupuje viacerých japonských výrobcov obrábacích strojov. Jedného z výrobcov sa týka aj riešenie krížovky. Ak nám pošlete správne znenie tajničky 
spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 20. apríla 2023, zaradíme vás do žrebovania 
o cenu. Meno vyžrebovaného lúštiteľa potom uverejníme v ai magazine č. 2/2023, ktoré vyjde začiatkom mája. | Správne znenie tajničky z decembrového 
vydania ai magazine o  ceny od spoločnosti Yamazaki Mazak je: Zamierte... „vyššie so strojmi Mazak“. | Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali  
p. Jána Černáka zo Slovenského Pravna. Gratulujeme!

Vodorovne
A)  1. časť tajničky; balkánsky nástroj na burinu; sídlo v Indonézii 
B)  meno Moniky; trávnik po nemecky; pera po anglicky; obec pri Komárne
C)  malá diabolská mýtická bytosť; pera básnicky; mena v Bangladéši; označenie   

 výrobkov pre cukrovkárov; 2. časť tajničky; prvé písmeno abecedy
D)  End of Life; zásob. pamäť počítača; bodavý hmyz; príslušník arabského národa
E)  treba nárečovo; značka tuku na pečenie; hlavný boh severskej mytológie; kvet s tŕňmi
F)  kocúr po rusky; ulica po francúzsky; česká predložka; technický stupeň v karate;  

 meno herca Stillera aj Kingsleyho
G)  skratka automobilizmu; éra bez dĺžňa; starý Grék; aj to; orientálne mužské meno
H)  farba na vajíčka; okolo básnicky; sekal; ten, čo kradne
I)  3. časť tajničky; písacia potreba  
J)  cudzie mužské meno (Ján); označenie áut z Ukrajiny; chvenie; spojka; strapatá metla
K)  Izabela skrátene; tieň po česky; podmieň. spojka; drozd po česky; nestojí
L)  riaditeľ Železiarní Podbrezová; ruský hokejista; komprimovací program aj formát
M)  známa francúzska rieka (zámky); Najvyšší súd; otec zastarane; grécke mesto  

 aj vlas po rusky
N)  japonská lovkyňa perál; meno Otakara; talianska značka nákladných áut; veni, ..., vici; 
O)  4. časť tajničky; jadro po anglicky; Standard Triangle Language; 

Zvisle
1)  povrch steny; nie my; náboženstvo moslimov
2)  kontrola originality; meter; zlato po španielsky; stred. vrstva očnej gule;  

 park zvierat; modus operandi 
3)  jeden po francúzsky; anglický futbalista; Chaplinova manželka; ťažoba
4)  znemožňuj, kaz; zelený animovaný zlobor; autobus po anglicky; starozákonný  

 prorok aj rastlina  
5)  zatýkací rozkaz; spoločná európska mena; opak lesku; popravca;  predložka lokálu
6)  Katarína nepekne; športový klub v Madride;  druh uhľovodíka; vystupujúca časť tváre
7)  východ po nemecky; stúpať, šľapať; trs trávy a zemimy; je to po anglicky  
8)  more po anglicky; prvá časť kormidla; obývateľné miesto v púšti;  druh syra
9)  praobyvateľ Peru; rieka v Rusku; hora; opak predávajúceho 
10)  zvuk tvorený hlasivkami; choď po rusky;  značka, písmeno;  prvá časť lopaty;   

 civilná ochrana  
11)  Verdiho opera; skratka prírodného, naturálneho; dedičná držba pozemkov;  

 Ivan domácky; elektrický odpor 
12)  Environmental Performance Index; talianska rieka; opísanie; fáza mesiaca;  

 skratka Španielska
13)  kórejská automobilka; opak;  brazílsky futbalista; stláčací stroj 
14)  príliš; rieka v Kolumbii; pokolenie;  Alcohol and Other Drug Treatment; 
15)  švédska automobilka; Asian News International; český hovorový súhlas; prací prášok 

Hrajte o cenu od spoločnosti
KRÍŽOVKA

KRÍŽOVKA
NEORIGINÁL

Pomôcky: Ekas, imp, taka, Aon, Ele, etín, Ademir, Platt, akavi
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Milí priatelia, v aktuálnom vydaní ai magazine môžete vylúštením krížovky získať zaujímavý darček – prekvapenie od spoločnosti Misan SK, s.r.o., ktorá na našom 
trhu zastupuje viacerých japonských výrobcov obrábacích strojov. Jedného z výrobcov sa týka aj riešenie krížovky. Ak nám pošlete správne znenie tajničky 
spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 20. apríla 2023, zaradíme vás do žrebovania 
o cenu. Meno vyžrebovaného lúštiteľa potom uverejníme v ai magazine č. 2/2023, ktoré vyjde začiatkom mája. | Správne znenie tajničky z decembrového 
vydania ai magazine o  ceny od spoločnosti Yamazaki Mazak je: Zamierte... „vyššie so strojmi Mazak“. | Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali  
p. Jána Černáka zo Slovenského Pravna. Gratulujeme!

Vodorovne
A)  1. časť tajničky; balkánsky nástroj na burinu; sídlo v Indonézii 
B)  meno Moniky; trávnik po nemecky; pera po anglicky; obec pri Komárne
C)  malá diabolská mýtická bytosť; pera básnicky; mena v Bangladéši; označenie   

 výrobkov pre cukrovkárov; 2. časť tajničky; prvé písmeno abecedy
D)  End of Life; zásob. pamäť počítača; bodavý hmyz; príslušník arabského národa
E)  treba nárečovo; značka tuku na pečenie; hlavný boh severskej mytológie; kvet s tŕňmi
F)  kocúr po rusky; ulica po francúzsky; česká predložka; technický stupeň v karate;  

 meno herca Stillera aj Kingsleyho
G)  skratka automobilizmu; éra bez dĺžňa; starý Grék; aj to; orientálne mužské meno
H)  farba na vajíčka; okolo básnicky; sekal; ten, čo kradne
I)  3. časť tajničky; písacia potreba  
J)  cudzie mužské meno (Ján); označenie áut z Ukrajiny; chvenie; spojka; strapatá metla
K)  Izabela skrátene; tieň po česky; podmieň. spojka; drozd po česky; nestojí
L)  riaditeľ Železiarní Podbrezová; ruský hokejista; komprimovací program aj formát
M)  známa francúzska rieka (zámky); Najvyšší súd; otec zastarane; grécke mesto  

 aj vlas po rusky
N)  japonská lovkyňa perál; meno Otakara; talianska značka nákladných áut; veni, ..., vici; 
O)  4. časť tajničky; jadro po anglicky; Standard Triangle Language; 

Zvisle
1)  povrch steny; nie my; náboženstvo moslimov
2)  kontrola originality; meter; zlato po španielsky; stred. vrstva očnej gule;  

 park zvierat; modus operandi 
3)  jeden po francúzsky; anglický futbalista; Chaplinova manželka; ťažoba
4)  znemožňuj, kaz; zelený animovaný zlobor; autobus po anglicky; starozákonný  

 prorok aj rastlina  
5)  zatýkací rozkaz; spoločná európska mena; opak lesku; popravca;  predložka lokálu
6)  Katarína nepekne; športový klub v Madride;  druh uhľovodíka; vystupujúca časť tváre
7)  východ po nemecky; stúpať, šľapať; trs trávy a zemimy; je to po anglicky  
8)  more po anglicky; prvá časť kormidla; obývateľné miesto v púšti;  druh syra
9)  praobyvateľ Peru; rieka v Rusku; hora; opak predávajúceho 
10)  zvuk tvorený hlasivkami; choď po rusky;  značka, písmeno;  prvá časť lopaty;   

 civilná ochrana  
11)  Verdiho opera; skratka prírodného, naturálneho; dedičná držba pozemkov;  

 Ivan domácky; elektrický odpor 
12)  Environmental Performance Index; talianska rieka; opísanie; fáza mesiaca;  

 skratka Španielska
13)  kórejská automobilka; opak;  brazílsky futbalista; stláčací stroj 
14)  príliš; rieka v Kolumbii; pokolenie;  Alcohol and Other Drug Treatment; 
15)  švédska automobilka; Asian News International; český hovorový súhlas; prací prášok 

Hrajte o cenu od spoločnosti
KRÍŽOVKA
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Pomôcky: Ekas, imp, taka, Aon, Ele, etín, Ademir, Platt, akavi

|                          1/2023  |  www.leaderpress.sk  58



www.leaderpress.sk  |  1/2023                          | 59

NEWMATEC je medzinárodné znalostné fórum zamerané na nové 
materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce 
trendy automobilového a pridruženého priemyslu. Na výnimoč-
nom podujatí sústreďuje široké spektrum odborníkov pôsobiacich 
v oblasti výroby automobilov a komponentov. Prináša užitočné po-
znatky a skúsenosti vedúcich spoločností pôsobiacich v európskom 
priestore, prezentované poprednými odborníkmi a zároveň pod-
poruje výmenu informácií.  Konferencia NEWMATEC poskytuje tiež 
príležitosť na aktívny networking, ktorému je vyhradená viac ako 
tretina programového času konferencie.

Témy konferencie NEWMATEC 2023 
• aktuálna ekonomická a geopolitická situácia a jej vplyv na auto-

mobilový priemysel a priemysel ako celok
• nové trendy v automobilovej výrobe a vozidlách: megatrendy – 

elektromobilita
• dekarbonizácia dopravy a výroby

V poradí už 7. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú 
organizuje Zväz automobilového priemyslu Sloven-
skej republiky, sa tento rok bude opäť konať v hoteli 
Partizán na Táloch v dňoch 25. a 26. apríla.

Konferencia NEWMATEC 2023

Nechajte sa inšpirovať prednáškami od
• Ivan Mikloš, ekonomický expert, bývalý minister financií Sloven-

skej republiky
• Alexandr Vondra, poslanec Európskeho parlamentu, spravodajca 

pre EURO 7
• Oliver Grünberg, predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia
• Alexander Matušek, prezident, Zväz automobilového priemyslu 

Slovenskej republiky
• Robert Kiml, viceprezident pre výrobu, Toyota Motor Manufac-

turing Czech Republic a viceprezident, Sdružení automobilového 
průmyslu ČR

• Štefan Klein, zakladateľ, KleinVision (projekt AirCar)
• Marek Mora, ex-viceguvernér, Česká národná banka

Konferenciu bude moderovať Ivan Hodáč, automotive expert a bý-
valý generálny sekretár ACEA.

Registrácia http://www.newmatec.sk/registration (early-bird vstu- 
penky sú k dispozícii do 19. marca).

Ak by ste sa radi stali partnerom podujatia, kontaktujte nás pre viac 
informácií o možnostiach spolupráce na partnerships@congress.sk.

H O S P O D Á R S K E  S P E K T R U M

už čoskoro
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Nechte se 
inspirovat 

našimi videi.

Valk Welding CZ s.r.o.
Místecká 985,
CZ-73921 Paskov

Tel. +420 556 730 954
info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

Inženýrský tým společnos�  Valk Welding vyvíjí řešení na míru 
podle konkrétních přání za účelem dosažení nejvyšší efek� vity 
výroby. Malé a střední podniky v celé Evropě používají tato 
řešení ke zlepšení kvality i fl exibility svařování. Kromě toho 
se společnost Valk Welding rozrostla v jednoho z největších 
nezávislých dodavatelů svařovacího spotřebního materiálu v 
Evropě. Společnost Valk Welding dodává každý měsíc více než 
600 tun (plného) svařovacího drátu.

• Robo� cké svařovací systémy - vše od jednoho dodavatele
• Vlastní so� ware pro rentabilní robo� zaci malých sérií, 

možnost kompletního monitorování výroby
• Spotřební materiál pro svařování a systémy vedení drátu
• Efek� vní offl  ine programování, zejména pro obloukové 

svařování
• Patentovaná technologie laserové kamery s adap� vním 

svařováním
• Velmi kvalitní svařování díky jedinečné svařovací 

technologii a vysoce kvalitním svařovacím drátům
• Kompletní řešení od A do Z

Flexibilní robotizace 
Vašeho svařování
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Více informací na: 
cutting.tools/cz/cs/uptodate

Skupina CERATIZIT se specializuje na strojírenská řešení   
s vysokou technologickou kvalitou pro výrobu řezných 
nástrojů a produktů z velmi tvrdých materiálů.

Tooling a Sustainable Future
www.ceratizit.com

UP2DATE únor 2023
Novinky a rozšíření sortimentu
od společnosti CERATIZIT!

MD_PG_COM_ADV_Catalogue-Up2Date-Feb-2023_#SALL_#AQU_#V1.indd   1MD_PG_COM_ADV_Catalogue-Up2Date-Feb-2023_#SALL_#AQU_#V1.indd   1 21.12.2022   16:40:0321.12.2022   16:40:03


