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ADITEG s.r.o.    
CZ – Vrbovec    PAV G1 052 
 
• Gumové rohože 
Gumové rohože, které lze dodat dle určitých rozměrů. 
Oblast využití 
Gumové rohože se hodí nejen do vnitřních prostor, ale i do 
venkovních objektů před schodiště, do dílen, kde protéká voda. 
Přínos pro zákazníky 
Odstraňují nečistoty, tlumí hluk, popřípadě do SKI areálů, 
působí jako izolace. 
 
Rubber mats 
Rubber mats available in customized sizes. 
Application range 
Rubber mats are suitable both for the interior and exterior to 
be placed in front of staircases, in workshops with flowing 
water.  
Benefit for customers  
Removes impurities, absorbs noise, for ski resorts as 
insulation.  
 
• PVC desky – role 
PVC desky – v rolích, různě barevné. 
Oblast využití 
PVC desky – jsou protiskluzové různých designů a barev.  
Využití nejen pro vnitřní prostory, ale i venkovní u bazénů, na 
nášlapech bazénů a do areálů koupališť. 
Přínos pro zákazníky 
Různobarevnost zviditelní interiér, protiskluz u bazénů (do 
bazénů). 
 
PVC boards – rolls  
PVC sheets – in rolls, different colours. 
Application range 
PVC sheets – anti-slip surface finish, available in different 
designs and colours.  
Suitable both for the interior and exterior in pools, pool steps 
and swimming pool premises.  
Benefit for customers  
Different colours making your interior more spectacular, anti-
slip protection at swimming pools (in swimming pools).  
 
• Pryžové desky a podlahové desky 
Pryžové desky pro víceúčelové použití. 
Oblast využití 
Pryžové desky jsou vhodné jak pro automobilový průmysl (jako 
těsnění), tak v mnoha odvětvích (elektro, kovo atd.). Desky 
mohou být zpevněny textilní vložkou.  
Podlahové desky jsou vyrovnávací, bezpečnostní a ochranná 
krytina. 
Přínos pro zákazníky 
Pryžové desky jako tlumící element a těsnění. 
Podlahové desky – použití exteriér či interiér. 
 
Rubber sheets and floor slabs  
Rubber sheets for multipurpose use.  
Application range 
Rubber sheets are suitable for the automotive industry (as 
sealing) and also in many other industrial branches (electrical 
engineering, metal working, etc.).  
The sheets may be reinforced with a fabric insert. Floor slabs 
are used as levelling, safety and protection floor cover.  
 

Benefit for customers  
Rubber sheets as an absorbing element and sealing.  
Rubber sheets – suitable both for the exterior and interior.  
 
 
Agie Charmilles, s.r.o. 
CZ – Brno     PAV P 106 
 
• LASER 600 5Ax 
Laserová technologie pro průmyslové úpravy povrchu výrobků a 
forem texturováním, gravírováním, mikrostrukturováním, 
označováním pomocí přenesené 2D předlohy na 3D výrobek. 
Oblast využití 
Vytváření dokonalých textur na povrch forem na vstřikování 
plastů jako náhrada chemického leptání. 
Vytváření vzorů a nápisů na boky pneumatik. 
Vytváření vzorů na tiskové válečky. 
Přínos pro zákazníky 
Rychlejší a spolehlivější proces texturování a složitého 
gravírování. 
Naprosto stejný texturovaný povrch na všech dílech výrobku. 
Žádné stopy po napojování textur na sebe. 
 
LASER 600 5Ax 
Laser technology for industrial surface treatment of products 
and moulds by texturing, engraving, microstructuring and 
marking by transferring a 2D master to the 3D product.  
Application range 
Creation of perfect textures on the surface of injection moulds 
as a replacement of chemical etching.  
Creation of patterns and signs on tyre sides.  
Creation of patterns on printing rollers.  
Benefit for customers 
Faster and more reliable texturing and complicated engraving 
process.  
Identically textured surface on all product parts.  
No trace of texture joining. 
 
 
Alicona Imaging GmbH 
AT – Raaba, Graz    PAV C 037 
 
• InfiniteFocusSL 
InfiniteFocusSL je nákladově výhodný optický měřicí systém 3D 
pro jednoduché, rychlé a reprodukovatelné měření 
mikrostrukturovaných povrchů, a to i v prostředí blízkém 
výrobě. 
Oblast využití 
Mikrosoučástky z různých průmyslových oblastí se měří od 
drsnosti povrchu od několika málo nanometrů. Aplikace sahají 
od měření řezných hran až po zajišťování kvality 
mikrosoučástek z automobilového průmyslu, průmyslu 
vstřikovacího lití nebo z lékařské techniky. 
Přínos pro zákazníky 
Uživatelé měří tvar a drsnost svých součástek jen s jedním 
systémem. Optický 3D měřicí systém nabízí vysoké možnosti 
rychlosti měření při vysoké pružnosti. Výsledky měření se 
docilují od tří sekund. Velká pracovní vzdálenost a 
nadprůměrně velké měřicí pole umožňují velkou šířku pásma 
možností použití. Robustní konstrukce a inteligentní 
technologie osvětlení umožňují rychlá, vysoce přesná měření i 
v prostředí blízkém výrobě. 
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InfiniteFocusSL 
InfiniteFocusSL is a cost-effective optical measuring 3D system 
for simple, fast and reproducible measuring of micro-
structured surfaces, also in production-close environments.  
Application range 
Micro-parts from various industrial areas are measured for 
surface roughness starting from several nano meters. The 
application range is from measuring cutting edges up to quality 
assurance of micro parts from the automotive industry, 
injection moulding industry or medical devices.  
Benefit for customers 
Users measure the shape and roughness of parts using one 
system. The optical 3D measuring system offers the possibility 
of fast measuring at high flexibility. Measuring results are 
obtained in three seconds. Large working distance and above-
average measuring field allow for a wide scope of applications. 
Robust design and intelligent lighting technology facilitate 
fast, high precision measuring even in production-close 
environments.  
 
 
ARGO-HYTOS s.r.o. 
CZ – Vrchlabí    PAV V 128 
 
• Modulární stavebnice ventilů RPEK 1-03 
Kompaktní modulová stavebnice a jednoduché vytváření 
kompletních obvodů světlosti ventilů Dn 03. 
Oblast využití 
Mobilní technika (zemědělství, stavebnictví, …), mini 
hydraulika (strojírenství, …). 
Přínos pro zákazníky 
Menší zástavbové rozměry. Nízká cena. Možnost pozdější 
přestavby (rozšíření horizontální a vertikální nástavby). 
 
Modular valve set RPEK 1-03 
A compact modular set and simple setup of complete circuits of 
valve nominal size Dn 03. 
Application range 
Mobile equipment (agriculture, building industry, …), mini 
hydraulic units (mechanical engineering, …). 
Benefit for customers 
Reduced space requirements. Low price. Subsequent 
modification possible (extension of horizontal and vertical 
module).  
 
• Elektronika EL 6 
Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů. 
Oblast využití 
Proporcionální technika hydrauliky. 
Přínos pro zákazníky 
Miniaturní provedení. Nezávislé nastavení. Nízká cena. Led 
displej. Implementace elektroniky do konektoru ventilu. 
 
Electronic control EL 6 
Electronic control system for proportional valves. 
Application range 
Proportional equipment for hydraulic systems.  
Benefit for customers 
Miniature make. Independent setting. Low price. LED display. 
Implementation of the electronic control systém into the valve 
connector.  
 
• Sensorika stavu oleje 
Snímání vody v oleji a hlídání stavu oleje (vodivost a viskozita). 

Oblast využití 
Veškeré hydraulické systémy. 
Přínos pro zákazníky 
Prevence závady.  
Vyšší životnost hydraulických systémů.  
Úspora nákladů na olejovém hospodářství. 
 
Oil sensor  
Detection of water in oil and oil condition monitoring 
(conductivity and viscosity). 
Application range 
All hydraulic systems. 
Benefit for customers 
Failure prevention.  
Longer life of hydraulic systems.  
Cost saving in oil management.  
 
 
Auerbach Maschinenfabrik GmbH 
DE – Ellefeld/Saschsen   PAV V 132 
 
• AX1 TL 
Kompaktní vrtačka na hlubinné vrtání pro malé a střední práce.  
Oblast využití 
AX1 TL je kompaktní vrtačka na hlubinné vrtání, která je 
schopna do obrobku o max. hmotnosti 2 t na jeden záběr 
vyvrtat až 1.000 mm o průměru 3–25 mm. Je vybavena pevným 
stolem a volitelně manuálním otočným stolem.  
Přínos pro zákazníky  
– kompaktní, účinná vrtačka na hlubinné vrtání,  
– dobrý poměr cena/výkon. 
 
AX1 TL 
Compact Deep Drilling Machine for small and mid-size work. 
Application range 
The AX1 TL is a compact deep drilling machine which is able to 
introduce drillings of up to 1,000 mm in one stroke with a 
diameter of 3–25 mm into work pieces with a maximum weight 
of 2 t. It is equipped with a fixed table, optionally with a 
manual rotary table. 
Benefit for customers  
– compact, efficient deep drilling machine, 
– good price-performance ratio. 
 
 
BOTTLING PRINTING s.r.o. 
CZ – Mikulov    PAV E 021 
 
• LINX 7900 
Ink jet tiskárna LINX 7900 
Oblast využití 
Ink jet tiskárna 7900 je vhodná do všech průmyslových 
segmentů. Je navržena tak, aby dosáhla minimálních nákladů 
na spotřebu inkoustu, soluentu a údržby. Tiskárna je určena pro 
potisk na jakýkoliv materiál. 
Přínos pro zákazníky 
LINX Insight Software – pro zákazníky je výhodou snadné 
zjištění aktuálního stavu tiskárny z jejich smartphonu, např. 
zobrazením aktuální tiskové zprávy, počtu potisků, stavu 
kapalin a doby dalšího servisu. 
 
LINX 7900 
LINX 7900 ink jet printer 
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Application range 
The ink jet printer 7900 is suitable for all industrial segments. 
It is designed to achieve minimum ink and solvent consumption 
and maintenance costs. The printer can print any material.  
Benefit for customers  
LINX Insight Software – customers may enjoy the benefit of 
simply viewing the current printer status at their smartphones, 
e.g. imaging current printing reports, number of prints, fluid 
status and next servicing date.  
 
 
BRIKLIS, spol. s r.o. 
CZ – Malšice    PAV B 015 
 
• Briketovací lis iSwarf 550 
iSwarf jsou úsporné briketovací lisy nové generace pro 
briketování kovových třísek s rychlou návratností investic a s 
výkony od 50 do 1000 kg za hodinu. 
Oblast využití 
Používají se pro lisování třísek z hliníku, barevných kovů a 
železa ve slévárnách, obrobnách a kovošrotech. Stavebnicová 
konstrukce umožňuje sestavit technologii podle preferencí 
zákazníka. 
Přínos pro zákazníky 
– zhodnocují odpad a tím přináší zisk, 
– umožňují recyklaci třísek z obrábění kovů, 
– šetří prostor v provozu, 
– snižují náklady na dopravu, 
– předchází ekologickým problémům, 
– vytlačí z kovových třísek kapaliny a emulze, které lze 
recyklovat,  
– nízké instalované příkony vzhledem k výkonu, 
– nízké pořizovací ceny vzhledem k výkonu. 
 
Briquetting press iSwarf 550 
iSwarf is a cost-saving briquetting press of a new generation 
for the briquetting of metal chips, quick investment return, 
capacity from 50 to 1000 kg per hour.  
Application range 
The press is used for aluminium, ferrous metals and iron chips 
in foundries, machining shops and metal scrap shops. Its 
modular design makes it possible to build the technology to 
the customer’s preferences.  
Benefit for customers 
– using scrap and thus generating profit, 
– recycling of metal cutting chips, 
– saving space in the plant, 
– cutting transport costs, 
– preventing environmental issues, 
– removing fluids and emulsions from metal chips for recycling,  
– low installed power as compared to the capacity, 
– low purchase price as compared to the capacity.  
 
 
Carl Zeiss spol. s r.o. 
CZ – Praha 5     PAV F 003  
 
• O – INSPECT 322 
Nový multisensorický měřicí přístroj s možností optického i 
dotykového způsobu snímání. 
Oblast využití 
Přesná rozměrová kontrola součástí do max. velikosti 
300x200x200 mm. 
 

Přínos pro zákazníky 
Rychlé, přesné, univerzální měření, kvalitní dokumentace 
výsledků, SW CALYPSO. 
 
O – INSPECT 322 
A new multi-sensor measuring instrument for both optical and 
touch capturing.  
Application range 
Precision dimension control of parts up to 300x200x200 mm. 
Benefit for customers 
Fast, precise, universal measuring, quality documentation of 
results, SW CALYPSO. 
 
• ACCURA VAST XTR 
Vysoce přesný, výkonný a rychlý stroj nejnovější generace 3D 
strojů Carl Zeiss. 
Oblast využití 
Měření vysoce přesných a přitom strojově rozmanitých 
strojírenských součástí. Kombinuje v sobě výhody pevné a 
otočné hlavy bez technických kompromisů. 
Přínos pro zákazníky 
Snímací systém v ose 2 má pohyblivost do 15°. Stroj je tzv. 
senzorický, což znamená, že je schopen pracovat se všemi 
senzory vyráběnými firmou Zeiss bez dalších úprav. 
 
ACCURA VAST XTR 
A high precision, powerful and fast machine of the latest 
generation of 3D machines by Carl Zeiss. 
Application range 
Measuring of high precision and yet varied mechanical parts. 
Combining the benefits of fixed and revolving heads without 
any technical compromise.  
Benefit for customers 
The sensing system range in axis 2 is up to 15°. The machine is 
„sensoric“, which means that it can work with all sensors 
manufactured by Zeiss without any further modifications.  
 
• Skenovací elektronový mikroskop s EDS analýzou 
Mikroskop se zobrazením ve vysokém rozlišení a možností 
vyhodnotit chemické složení materiálu pomocí zobrazení v SE, 
BSE, STEM, LOW VACUUM atd. 
Oblast využití 
Kompletní materiálová analýza kovových i nekovových 
materiálů a plastů. Široké využití v automobilovém průmyslu, 
kontrole kvality, farmacii, potravinářství. Automatická analýza 
počtu a velikosti částic, vč. chemického složení, obrazová 
analýza. 
Přínos pro zákazníky 
Spolehlivý a přesný přístroj pro mikroanalýzu materiálu, 
přesnost a opakovatelnost výsledků pomocí motorizovaného 
stolku, 3 velikosti komory, podle velikosti vzorků – až 300 mm 
průměr vzorku, komunikace s optickým mikroskopem – 
korelativní mikroskopie. 
 
Scanning electron microscope with EDS analysis 
A microscope with high resolution imaging and the option of 
evaluating the chemical composition of materials using 
imaging in SE, BSE, STEM, LOW VACUUM, etc. 
Application range 
Complete material analysis of metal and non-metal materials 
and plastics. Wide range of application possibilities in the 
automotive industry, quality control, pharmaceutical industry, 
and food processing. Automatic analysis of the number and 
size of particles, incl. chemical composition, pattern analysis.  
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Benefit for customers 
A reliable and precise instrument for the micro analysis of 
materials, precision and repeatability of results by using a 
powered table, 3 chamber sizes depending on the sample size – 
up to 300 mm in diameter, communication with optical 
microscope – correlative microscopy.  
 
 
Coba Europe s.r.o. 
SK – Terchová    PAV G1 007 
 
• Protišmykové dosky a schodnice COBAGRiP  
Protišmykové podlahové riešenia COBAGrip predstavujú 
najvyššiu triedu ochrany pred pošmyknutím. 
Oblast využití 
Všade tam, kde je nutné zabezpečiť povrch alebo schody pred 
pošmyknutím. T.j. podchody, nadchody, nástupištia, 
priemyselné objeky, schodiská, rampy, nástupné plošiny, 
vhodné pre vonkajšie aj vnútorné aplikácie. Inštalácia je možná 
na každý povrch celoplošným podlepením a priskrutkovaním 
cez hmoždinky. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduché a rýchle vyriešenie protišmyku, inštalácia možná 
na každý povrch, aj zvetralé a poškodené povrchy. COBAGRiP je 
dostupný v doskách o max rozmere 1,2 x 2,4 m, ako 
schodiskové nášľapy so žltou hranou, alebo ako samostatné 
schodové L profily (žltá farba). 
 
Anti-slip sheets and strings COBAGRiP  
The anti-slip floor solutions COBAGrip are the highest 
protection class against slipping.  
Application range 
Wherever you need to protect the surface or stairs against 
slipping, e.g. in subways, overhead crossings, platforms, 
industrial facilities, staircases, ramps, access landings, suitable 
for both outside and inside applications. They can be installed 
on surfaces of all kinds by way of all-around backing and fixing 
with dowels. 
Benefit for customers  
Simple and fast anti-slip solution, installation on surfaces of 
any kind, even eroded and damaged surfaces. COBAGRiP is 
available in the form of sheets of max. size 1.2 x 2.4 m, as 
staircase treads with yellow edge or as separate staircase L-
profiles (yellow colour).  
 
• Plastové čistiace rohože Premier Plus  
Plastové čistiace rohože v dlaždiciach s kobercovou vložkou sa 
ľahko inštalujú a udržiavajú. Poškodené kusy je možné ľahko 
vymeniť. 
Oblast využití 
Premier Plus sa používa ako vstupná čistiaca rohož pri 
vchodoch do budov. Efektívne odstraňujú nečistoty a vodu 
z obuvi, čím zabezpečujú bezpečnejšiu chôdzu vo vnútorných 
priestoroch budov. Zároveň znižujú náklady na upratovanie. 
Přínos pro zákazníky 
Rohož je dodávaná v dlaždiciach 30 x 45 cm. Je flexibilná a 
variabilná, dá sa kombinovať a rezať do rôznych tvarov. 
Poškodená dlaždica sa dá jednoducho vymeniť, čím sa znižujú 
náklady. Znižuje sa vnášanie nečistôt do budov a zvyšuje 
bezpečnosť prechádzajúcich ľudí. Rohož sa jednoducho 
udržiava, zroluje a pozametá alebo sa občas vyčistí prúdom 
vody. 
 
 

Plastic cleaning mats Premier Plus  
Plastic cleaning mats incorporated in tiles with a carpet insert 
are easy to install and maintain. Damaged tiles are easy to 
replace.  
Application range 
Premier Plus is used as a cleaning mat at entrances to 
buildings. The mats remove soil and water from footwear 
efficiently facilitating safe walking in the building interior. At 
the same time they reduce cleaning costs.  
Benefit for customers  
The mat is supplied in tiles 30 x 45 cm. It is flexible and 
variable, ready to combine and cut to various shapes.  
Damaged tiles are easy to replace and hence cost saving. They 
reduce the volume of soil brought to the building and increase 
the safety of walkers. The mat is easy to maintain, roll up and 
sweep or clean with water stream from time to time. 
 
 
dataPartner s.r.o. 
CZ – České Budějovice   PAV C 027 
 
• "PATRIOT® WELDING PROCESS" pro vedení svařovací 
dokumentace 
Zajistí, že v procesu svařování budou vždy a snadno řádně 
zaznamenány a doloženy veškeré potřebné údaje. 
Oblast využití 
PATRIOT® WELDING PROCESS nabízí pokrytí problematiky 
svařování přesně v intencích norem a potřeb vedení svařovací 
dokumentace.  
Systém byl vyvinut na základě povinností vyplývajících zejména 
z následující legislativy: Zákon č. 22/1997 Sb., NV č. 190/2002 
Sb.,ve znění NV č. 251/2003 Sb., NV č. 128/2004 Sb. 
(89/106/EHS), ČSN EN 1090 – 1 až 3, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 
ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 609-1, ČSN EN ISO 15 614-1, ČSN EN 
ISO 17637, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 14731 (719), ČSN EN 287 – 
1, ČSN EN 10013, ISO 383–2/34, ČSN EN ISO 15 614-1; ČSN EN 
ISO 17637. 
Přínos pro zákazníky 
– zajištění souladu svařovacích procesů a jejich evidence s 
legislativními předpisy a normami, automatizace řízení celého 
svařovacího procesu dle předpisů norem,  
– zefektivnění či plné zavedení povinných administrativních 
činností, organizační posun i v rámci administrativního vedení 
procesu, zjednodušení ručního zadávání, 
– usnadnění a zjednodušení kontrolních činností svářečského 
dozoru, zvýšení efektivity výroby a řízení svařovacích procesů, 
– spolupůsobení při eliminaci nepřijatelných důsledků ve formě 
hospodářských škod, spolupůsobení při eliminaci rizika 
porušení bezpečnosti konstrukcí, 
– veškeré záznamy a údaje o svařovacím procesu budou 
odpovídat normativním požadavkům, budou úplné, řádné, 
lehce ihned dohledatelné, kontrolovatelné a auditovatelné. 
 
"PATRIOT® WELDING PROCESS" for keeping welding 
documentation  
The system will ensure that all required data are always and 
easily documented and kept during the welding process.  
Application range 
PATRIOT® WELDING PROCESS is a solution to welding issues 
precisely within the standards and needs for welding 
documentation keeping.  
The system was developed based on the obligations set forth by 
the following legal regulations (including but not limited to): 
Act no. 22/1997 Coll., governmental decree n. 190/2002 Coll., 
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as amended by the governmental decree 251/2003 Coll., 
governmental decree no. 128/2004 Coll. (89/106/ECC), ČSN EN 
1090 – 1 to 3, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 
15 609-1, ČSN EN ISO 15 614-1, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN 473, 
ČSN EN ISO 14731 (719), ČSN EN 287 – 1, ČSN EN 10013, ISO 
383–2/34, ČSN EN ISO 15 614-1; ČSN EN ISO 17637. 
Benefit for customers 
– assurance of conformity of welding processes and records 
thereof with legal regulations and standards, automation of 
the entire welding process control in line with standards,  
– making the statutory administrative activities more efficient, 
organisational progress within administrative process control, 
simplified manual loading, 
– making control activities pursued by welding supervisors 
easier and friendlier, increasing production efficiency and 
welding process control, 
– contributing to the elimination of unacceptable 
consequences in the form of economic damages, contributing 
to the elimination of the risk of structure safety failure, 
– all records and data about the welding process comply with 
normative requirements being complete, appropriate, easy to 
trace, control and audit.  
 
 
DETE Dr. Tettenborn GmbH 
DE – Nürnberg    PAV P 096  
 
• DETRONIC MIX 
Elektronicky řízené vícesložkové lakovací zařízení (2K/3K/4K). 
Oblast využití 
Pro lakování za mokra v průmyslové oblasti, od nízkého tlaku až 
po vysoký, pro stříkání materiálů z více komponentů (2složkové 
laky), pro dávkování a míchání, pro časté změny barvy. 
Přínos pro zákazníky 
Velmi vysoká přesnost míchání, individuální přizpůsobení 
danému procesu lakování.  
Vícejazyčné.  
Velmi dobrý poměr ceny k výkonu. 
 
DETRONIC MIX 
Electronically controlled multi-part painting equipment 
(2K/3K/4K). 
Application range 
For wet painting in the industry, from low pressure up to high 
pressure, for the spraying of materials using multiple 
components (2 part paints), for dosing and mixing, for 
frequent change of colour.  
Benefit for customers 
Very high mixing precision, customized painting processes. 
Multi language.  
Very good price/performance ratio.  
 
• UVFIX 8 Faltenbalgpumpe 
8 až 1měchové čerpadlo s keramickými písty.  
Oblast využití 
Pro dopravu abrazivních médií a např. UV-laků. 
Přínos pro zákazníky 
Velmi výkonná a kompaktní. Vysoký dopravní objem. 
 
UVFIX 8 pump 
8 to 1 bellows pump with ceramic pistons.  
Application range 
For the transport of abrasive media and UV paints.  
 

Benefit for customers 
Very high performance and compact. High transport volume.  
 
• BM 250 lakovací pistole 
Vzduchová lakovací pistole airless do 250 bar. 
Oblast využití 
Vhodná pro stříkání všech běžných barev a laků jemným 
rozstřikováním v průmyslové výrobě, mnohostranně a všude 
použitelná. 
Přínos pro zákazníky 
Dobrá manipulace. Stavitelný úhel rozstřikování bez výměny 
trysky. Optimalizované zajišťování spouště. 
 
BM 250 painting gun 
Air painting gun airless up to 250 bar. 
Application range 
Suitable for the coating of all paints and varnishes by fine 
spraying in industrial production, versatile, and universal.  
Benefit for customers 
Easy handling. Adjustable spraying angle without any nozzle 
replacement. Optimized trigger security.  
 
 
Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
CZ – Praha 9    VP F 007 
 
• Komunikační systém Smartwire - DT 
Systémové řešení řídicích obvodů nabízené pod názvem 
Smartwire – DT. Zahrnuje novou technologii, která slouží pro 
zjednodušení propojení průmyslových prvků bez použití I/O 
jednotek. 
Oblast využití 
Systém Smartwire-DT usnadňuje práci především výrobcům 
rozváděčů a strojních zařízení, kde výrazně eliminuje čas 
potřebný pro zapojení řídicích obvodů. 
Přínos pro zákazníky 
Standardní zařízení jako jsou ovládací a signalizační přístroje 
nebo stykače a motorové spouštěče získávají se systémem 
Smartwire-DT možnost komunikace a přinášejí uživatelům 
nadstandardní informace. Např. aktuální hodnotu proudu 
tekoucího motorovým spouštěčem. 
 
Communication system Smartwire - DT 
A system solution of control circuits marketed under the name 
of Smartwire – DT. The system includes a new technology used 
to simplify the interconnection of industrial elements without 
using I/O units.  
Application range 
Smartwire-DT makes work easier primarily for the manufacturer 
of distribution boxes and equipment eliminating considerably 
the time needed for the closing of control circuits.  
Benefit for customers 
Using Smartwire-DT, standard equipment, such as control and 
signalling instruments or contactors and motor starters, gets 
the possibility to communicate and provide its users with non-
standard information. For example, the actual value of the 
current flowing in the motor starter.  
 
• Aplikace Breakervisu 
Aplikace Breakervisu nabízí efektivní řešení úspory energie pro 
moderní systémy distribuce energie. 
Oblast využití 
Aplikaci lze využít na centrálním dotykovém displeji, který 
následně umožňuje zobrazit veškerá aktuální data připojených 
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jisticích a měřicích zařízení. Komunikace je zajištěna přes 
systém Smartwire-DT popřípadě pomocí protokolu Modbus. 
Přínos pro zákazníky 
Centralizace a náhrada individuálních měřicích přístrojů 
každého zařízení. Možnost logování dat do souboru a následné 
odeslání pomocí sítě ethernet do PC. Automatický výpočet 
mechanických a elektrických servisních intervalů vzduchových 
jističů. 
 
Breakervisu application  
The application Breakervisu offers an effective solution of 
power saving for modern power distribution systems.  
Application range 
The application can be used at the central touch display, which 
subsequently facilitates the imaging of all actual data from the 
breaker and measuring instruments connected to it. The 
communication is through Smartwire-DT, or Modbus protocol. 
Benefit for customers 
Centralization and replacement of measuring instruments of 
individual machines. Data logging to files and subsequent 
sending to the PC by the Ethernet. Automatic calculation of 
mechanical and electrical service intervals of air breakers.  
 
 
EKO - ŠIMKO s.r.o. 
CZ – Náchod    PAV G2 029 
 
• Odsávací stůl EKO ST se zabudovaným odsávačem pro 
sváření, broušení, pájení 
Rozměry pracovní plochy 1600x1000 mm.  
Odsávání roštem + čelní zástěnou. Sací výkon 3000 m3/h. 
Oblast využití 
Sváření, broušení, pájení. 
Přínos pro zákazníky 
Filtrace škodlivin od sváření, broušení, pájení – třída filtrace až 
H12 – možno vyčištěný vzduch vést zpět do dílny. 
 
Exhauster table EKO ST with integrated aspirator for 
welding, grinding and soldering  
Working area 1600x1000 mm.  
Aspiration through grid + front curtain.  
Aspiration capacity 3000 m3/h. 
Application range 
Welding, grinding, soldering.  
Benefit for customers 
Filtration of exhaust gases during welding, grinding and/or 
soldering – filtration class up to H12 – clean air can be 
returned to the workshop.  
 
• Odsávací stůl EKO ST/U pro údržbu – mobilní 
Mobilní stůl se zabudovaným odsavačem. Rozměry pracovní 
plochy 760x1000 mm. Odsávání roštem. Sací výkon 1900 m3/h. 
Oblast využití 
Sváření mimo svařovnu – montáže, opravy. 
Přínos pro zákazníky 
Vyčištěný vzduch odsávacím stolem je možné vracet zpět do 
haly. 
 
Exhauster table EKO ST/U for maintenance – mobile version  
A mobile table with integrated aspirator. Working area 
760x1000 mm. Aspiration through grid. Aspiration capacity 
1900 m3/h. 
Application range 
Welding outside the welding shop – installations, repairs.  

Benefit for customers 
The air cleaned by the exhausting table may be returned to the 
plant.  
 
• Odsávač pro řeznou emulzi 
Úklid strojů, podlah, čištění zásobníků řezné emulze 
obráběcích strojů, příkon 1500 W. Zásobník nečistot 60 litrů. 
Předřazen separátor špon. 
Oblast využití 
Strojní obrábění, čištění od zbytků oleje. 
Přínos pro zákazníky 
Nízká cena. 
 
Cutting fluid aspirator  
Cleaning of machines, floor, cleaning of cutting fluid 
containers in machine tools, installed power 1500 W. Sludge 
container 60 litres. Preceded by a chip separator.  
Application range 
Machining, cleaning from oil residues.  
Benefit for customers 
Low price. 
 
 
ESA Messtechnik GmbH 
DE – Olching    PAV C 021  
 
• Data Acquisition System Traveller-STATIC 
Oblast využití  
Traveller-STATIC je určen pro počítačové pořizování 
statických/kvazistatických signálů. Rychlost vzorkování od 
0,007 do 100 vzorků/sek. umožňuje reálné dlouhodobé 
měření. Nové moduly můstkových zesilovačů jsou vybaveny 
vstupy pro tenzometry (1/4, 1/2 a plné můstky), stejně jako 
tenzometrickými převodníky. Variabilní buzení můstku a zisk 
umožňují optimální přizpůsobení dané měřicí aplikaci. 
Software běží na všech verzích Windows®- až po Windows®7. 
 
Data Acquisition System Traveller-STATIC 
Application range 
Traveller-STATIC is designed for computerized acquisition of 
static/quasistatic signals. Sampling rates between 0.007 and 
100 Samples/sec allow for real long-term measurements. The 
new bridge amplifier modules feature inputs for strain gauges 
(1/4, 1/2 and full bridges) as well as strain gauge based 
transducers. Variable bridge excitations and gains allow 
optimum adaptation to the measuring application. The 
software runs on all Windows®-Versions up to Windows®7. 
 
• Můstkový zesilovač SGA-0B 
Oblast využití 
Můstkové zesilovače série SGA-0B jsou čistě analogové 
zesilovače pro 1/4-, 1/2- a celé můstky, stejně jako pro 
tenzometrické převodníky. Pro sérii SGA-0B je charakteristická 
velká šířka pásma analogového signálu až do 1 MHz a vysoké 
hodnoty zisku až do násobku 10 000. Zesilovače lze 
konfigurovat přes USB port a mají analogový výkon ±5 V nebo 
±10 V. Zesilovače SGA-0B jsou k dispozici jako jedno nebo 
vícekanálové.  
 
Bridge Amplifier SGA-0B 
Application range 
Bridge amplifiers of SGA-0B series are pure analogue amplifier 
for 1/4-, 1/2- and full bridges as well as strain gauge based 
transducers. Characteristic for SGA-0B series is the very high 
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analogue signal bandwidth up to 1 MHz and high gain values 
up to 10 000 times. The amplifiers can be configured via USB 
port and are equipped with an analogue output of ±5 or ±10 V. 
SGA-0B amplifiers are available as single- or multi-channel 
amplifiers. 
 
 
FORTE-WESPA-ROKYCANY s.r.o. 
CZ – Plzeň 3 - Doudlevce   PAV F 055 
 
• MEBA ECO 335 DGA-600 
Pásová pila s oboustranným úhlováním, automat. 
Oblast využití 
– strojní průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
– plynulé nastavení úhlů od -90° do +30°,  
– centrální ovládání, 
– patentovaný systém úhlování.  
 
MEBA ECO 335 DGA-600 
Band saw with both-side angling, automatic.  
Application range 
– mechanical engineering. 
Benefit for customers 
– smooth angle setting from -90° to +30°,  
– central control, 
– patented angling system.  
 
 
Gema Europe s.r.o. 
CZ – Praha 4    PAV B 037 
 
• Bezvačkový CNC ohýbací stroj se 6 osami CMM-6-800R 
Bezvačkový CNC ohýbací stroj se 6 osami, rozsah průměru drátu 
3,0–8,0 mm. 
Oblast použití 
Stroj umožňuje vytvářet různé typy ohybů díky speciálnímu 
bezvačkovému designu, který zahrnuje:  
podávání drátu, rotační hlavu, ohýbač nahoru/dolů, ohýbač 
pro vnější ohyby, ohýbač pro vnitřní ohyby, stabilizační osa + 
videokamera na horní části ohýbací hlavy.  
Přínos pro zákazníky 
Jednoduché nastavení stroje, vysoká variabilita a výrobní 
přesnost.  
 
Camless CNC 6 axes wire bender CMM-6-800R 
Camless CNC 6 axes wire bender range wire diameter 3.0–8.0 
mm. 
Application range 
The machine allows to create different types of bends thanks to 
special camless design equipped with:  
wire feed, rotary head, spinner up/down, spinner outer radii, 
spinner inner radii, stabilizer axis + videocamera on top of the 
spinner head. 
Benefit for customers 
Easy set-up, high variability and produce precision. 
 
 
GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH 
DE – Frankenberg – Eder   PAV G1 047 
 
• Blue Flow® trysky pro horké vtoky  
Tryska pro horké vtoky s topením v silné vrstvě.  
 

Oblast využití 
Tryska pro horké vtoky Blue Flow® vytváří nová měřítka pro 
kvalitu a utváření dílů forem z termicky citlivých plastů. 
Přínos pro zákazníky 
Tryska pro horké vtoky Blue Flow® přesvědčí malými rozměry, 
absolutně přesným vedením teploty a mimořádně rychlou 
termickou reakcí. Tím ušetříte až 50 % energie. Navíc zvýšíte 
produktivitu a otevřete možnosti v oblasti kvality a utváření 
dílů forem. 
 
Blue Flow® Nozzles for hot runners  
A nozzle for hot runners with thick-layer heating.  
Application range 
The nozzle for hot runners Blue Flow® establishes new criteria 
for the quality and forming of mould parts from temperature 
sensitive plastics.  
Benefit for customers 
The nozzle for hot runners Blue Flow® stands for is small size, 
absolutely precise temperature distribution and extraordinarily 
fast thermal reaction. You will save up to 50% of energy. 
Moreover, you can increase your productivity and make use of 
the possibilities of quality and mould past forming.  
 
• Série trysek – TT 
Štíhlé trysky pro čelní montáž. 
Oblast využití 
Trysky je možno optimálně využívat pro zpracování všech 
polymerů. Kompaktní konstrukce trysek dovoluje vícenásobné 
nástroje s malou vzdáleností od hnízda 28 mm. 
Přínos pro zákazníky 
K ochraně proti únikům je prostor rozváděče utěsněn směrem 
ke kabelovým kanálům. Nejsou problémy s údržbou, protože 
výměna trysky se provádí na stroji. Dvě uložení pro přesné 
umístění a větší bezpečnost.  
 
Nozzle series – TT 
Slim nozzles for front installation. 
Application range 
The nozzles may be used for the processing of polymers of all 
kinds. The compact design of the nozzle allows for the using of 
multiple tools with a small distance from the core of 28 mm.  
Benefit for customers 
To protect against leakage the box is sealed towards the cable 
troughs. The maintenance is very easy because the nozzle may 
be replaced on the machine. Two seats for precise placing and 
higher safety.  
 
• okta Flow® – tryska pro horké vtoky pro boční nastřikování  
Tryska pro horké vtoky pro vícenásobné boční nastřikování.  

Oblast využití 
Boční nastřikování výrobků v kompaktních, vícenásobných 
nástrojích. 
Přínos pro zákazníky 
Konstrukce nástroje s nízkými náklady s nedělenými vložkami. 
Boční nastřikování bez studených štěpů, hrotů trysek, dělicí 
kružnice – průměr 45 mm. Hroty jednotlivě výměnné. 
 
okta Flow® nozzle for hot runners for side gating  
A nozzle for hot runners for multiple side gating.  

Application range 
Side gating of products using compact, multiple tools.  
Benefit for customers 
Cost-effective design, undivided inserts. Side gating without 
cold slugs, nozzle tips, dividing circle – diameter 45 mm. The 
tips are exchangeable.  
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HASCO AUSTRIA GmbH 
AT – Guntramsdorf    PAV G1 030 
 
• HASCO posuvná jednotka Z18110/… 
V současné době nejmenší mechanická jednotka na trhu. 
Oblast využití 
Odformování těžko přístupných zápichů, přepážek či zoubků je 
díky kompaktní zástavbě možné. Zaručené je precizní 
odformování bez poškození vyráběného dílu. DLC povlak na 
funkčních plochách jednotky zaručuje optimální kluzné 
vlastnosti a prodlužuje životnost. 
Přínos pro zákazníky 
Výhodou Z18110/… je konstantní definovaný zdvih, bez 
možnosti nechtěného odpružení při volném pohybu.  
Díky kompaktní konstrukci jednotky dochází k pohybu (a tím i 
opotřebení) pouze uvnitř posuvné jednotky, nikoli uvnitř 
dutiny formy. 
 
HASCO inclined sliding carriage Z18110/… 
HASCO inclined sliding carriage Z18110/… is currently the 
smallest mechanical sliding carriage available on the market.  
Application range 
Demoulding of hard-to-access undercuts, partitions or teeth is 
possible thanks to its compact design. Guaranteed precise 
demoulding without damaging the produced part. The DLC 
coating on the surfaces of the slide guaranteed optimum slip 
properties and prolongs the service life.  
Benefit for customers  
The benefits of Z18110/… are: constant defined stroke, 
without any subsequent spring when freeing up the undercut. 
Thanks to the compact design the movement (and hence wear) 
takes place only within the subassembly protecting the cavity. 
 
 
HEIDENHAIN s.r.o. 
CZ – Praha 10    PAV P 078 
 
• TNC 640 
CNC řízení pro frézování a soustružení na 5osých obráběcích 
centrech. 
Oblast využití 
Frézování a soustružení komplexních rotačních dílců na jedno 
upnutí. 
Přínos pro zákazníky 
Zvýšení využitelnosti frézovacího centra o technologii 
soustružení. 
 
TNC 640 
CNC control for milling and turning at 5-axis machine tools.  
Application range 
Milling and turning of complex rotating parts in one setting.  
Benefit for customers 
Extending the application range of milling machines by 
turning.  
 
 
Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH 
DE – Wörthsee-Etterschlag   PAV P 097  
 
• Zařízení na přivařování svorníků BMS-9 
Zařízení na přivařování svorníků včetně svařovací pistole s LED-
displejem a s nenastavitelným držákem svorníků. 
Oblast využití 
Vhodný k přivařování svorníků z různých materiálů M3-M8.  

Díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení speciálně vhodný 
pro mobilní použití. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoký výkon při nízké váze. Provozní stavy kdykoliv viditelné 
na kruhovém LED-displeji. Není nutná výměna nebo 
přestavování držáku svorníků při různých délkách svorníků 
v rozsahu 6-40 mm. Výhodou je zvyšování kvality svařovaných 
spojů a časově úsporná práce. 
 
Stud welding equipment BMS-9 
Stud welding equipment including welding gun with LED-
display and non-adjustable stud holder.  
Application range 
Suitable for the welding of studs from various materials M3-M8. 
Thanks to the compact design it is primarily suitable for mobile 
use.  
Benefit for customers 
High performance at low weight. Operation status visible at the 
round LED-display at any time. No need to replace or adjust the 
stud holder within the stud length range 6-40 mm. Advantages: 
increased quality of welded joints and time saving.  
 
• Přivařovací svorníky HZ-1 
Patentově chráněný přivařovací svorník, který je vhodný pro 
všechny známé technologie přivařování svorníků. 
Oblast využití 
Svorník pro všechny oblasti použití.  
Nahrazuje sám téměř nepřehlédnutelný počet variant svorníků. 
Přínos pro zákazníky 
Podstatné zjednodušení konstrukce, techniky, nákupu a 
udržování skladu. 
 
Weld studs HZ-1 
Patented weld studs suitable for all known technologies of stud 
welding.  
Application range 
Studs for all applications. They can replace a nearly unlimited 
number of stud versions. 
Benefit for customers 
Substantially simplified design, equipment, purchase and stock 
keeping.  
 
 
HERBOLD MECKESHEIM GmbH 
DE – Meckesheim    PAV P 140 
 
• Herbold řezací mlýn SML 45/60 SB s nuceným podáváním 
(přihlášeno k patentu) 
Oblast využití 
Mlýn této konstrukce umožňuje výrazné snížení potřeby 
energie – s instalovaným příkonem nižším o 30–50 % než u 
konvenčního mlýna je možno rozdrcené odpady nebo dutá 
tělíska upravovat velmi ekonomicky. Od zavedení na trh bylo 
prodáno přibližně již 200 strojů této konstrukce. 
 
Herbold granulator SML 45/60 SB with forced feeding 
(patent pending) 
Application range 
The granulator design can considerably reduce its energy 
demand– with the installed power 30–50 % lower than the 
conventional granulators you can recycle the shredded waste 
or hollow bodies in a very economic way. Some 200 machines of 
this design have already been sold since the market launch. 
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• HERBOLD PET prací zařízení  
Firma Herbold může dodávat komponenty pro stávající prací 
zařízení: mlýny na mokré mletí, frikční pračky, hydrocyklony, 
mechanické a termické sušičky, zařízení na odpad ze stretch 
fólie. 
Oblast využití 
Zařízení a technologie na praní PET bylo vyvinuto jako odpověď 
na rostoucí poptávku po „technologii na recyklaci lahví na 
opakované použití“.  
Další charakteristické rysy:  
– PET není ovlivněno termicky, 
– dá se zabránit rekrystalizaci a polykondenzaci, 
– uzavřený oběh vody, 
– je možno obdržet zařízení o výkonu 500–3000 kg/h. 
Přínos pro zákazníky 
Vynikající výhody nové technologie na recyklaci PET jsou 
následující: beze ztráty kvality, nízká spotřeba energie při 
stejně vysokém stupni čistoty. 
 
HERBOLD PET washing equipment  
Herbold can deliver components for the existing washing 
equipment: wet granulators, friction washing machines, hydro 
cyclones, mechanical and thermal dryers, stretch film waste 
machines. 
Application range 
The PET washing equipment and technology have been 
developed as a response to the ever-growing demand of PET 
bottle recycling technology.  
Other characteristics:  
– PET is not thermally affected, 
– preventing re-crystallisation and poly-condensation, 
– enclosed water circuit, 
– you can get a capacity of 500–3000 kg/hour. 
Benefit for customers  
The outstanding benefits of the new PET recycling technology 
are: no quality loss, low power consumption at the same high 
level of cleanliness.  
 
 
Herco Wassertechnik GmbH 
DE – Freiberg    PAV P 141  
 
• Zařízení reverzní osmózy UO-D 900 ND/FU 
Zařízení reverzní osmózy s digitálním ovládáním a s digitálními 
senzory pro konstantní regulaci permeátu. 
Oblast využití 
Odsolování vody v průmyslových aplikacích, všude tam, kde se 
požaduje bezpečnost procesu při současných úsporách 
elektrické energie a vody. 
Přínos pro zákazníky 
Úspora vody a elektrické energie, zvýšení provozní 
bezpečnosti, zvýšení disponibility zařízení, snížení provozních 
nákladů a údržby. Externí vlivy na množství produkovaného 
permeátu, jako je kolísající tlak, celkový obsah soli, teplota 
atd., jsou automaticky kompenzovány. 
 
Reverse osmosis equipment UO-D 900 ND/FU 
Reverse osmosis equipment with digital control and digital 
sensors for constant regulation of the permeate.  
Application range 
Desalting of water in industrial applications, wherever you 
need a safe process while saving electric power and water.  
 
 

Benefit for customers 
Water and electric power saving, increased operation safety, 
increased availability of the equipment, operating cost and 
maintenance cutting. External impacts affecting the quantity 
of the permeate produced, such as oscillating pressure, total 
contents of salt, temperature, etc. are automatically 
compensated. 
 
 
HMP GmbH & Co. KG Maschinenbau 
DE – Laufen    PAV P 099 
 
• Přístroj pro nýtování za tepla s řízením teploty  
Přístroj pro nýtování za tepla pro rychlý ohřev a ochlazení hrotu 
nýtu a velmi přesné řízení teploty. 
Oblast využití 
Použití u plastových dílů, které jsou snýtovány, např. desek 
plošných spojů ve skříni, vnitřního obložení automobilů, 
zatemování kovových dílů do plastu, temování dílů s vysokým 
podílem skleněných vláken.  
Přínos pro zákazníky 
– rychlá metoda  
– velmi energeticky úsporná při ohřevu a ochlazování  
– velmi šetrná k materiálu (na př. desky plošných spojů). 
 
Hot riveting machine with temperature control  
Hot riveting machine for quick heating and cooling of the rivet 
tip and very accurate temperature control  
Application range 
Suitable for plastic parts to be riveted, such as printed circuit 
boards in boxes, internal lining of cars, metal parts riveted 
down into plastics, riveting of parts with a high share of glass 
fibres.  
Benefit for customers 
– a fast method  
– saving power consumption during heating and cooling  
– very material-friendly (e.g. PCBs).  
 
 
IMECO TH s.r.o. 
CZ – Modřice    PAV F 073  
 
• TALYSURF CCI HD 
3D bezkontaktní optický profiloměr pro pokročilou analýzu 
profilu povrchu a měření tenkých i tlustých vrstev.  
Nabízí věrné topografické zobrazení povrchu s vertikálním 
rozlišením 0,01 nm v celém snímaném rozsahu a unikátní 4 mil. 
pixelovou kamerou. 
Oblast využití 
CCI HD je mimořádně vhodný pro nejnáročnější aplikace 
moderní doby, jako jsou fotovoltaické články, High power LED, 
displeje i vakuové povlakování. 
 
TALYSURF CCI HD  
Advanced 3D non-contact surface and film thickness optical 
profiler.  
The system delivers faithful topographic surface image by the 
combination of 0,01 nm verical resolution over the entire 
measurement range and the unique 4M pixel camera.  
Application range 
CCI HD is extremely suitable to meet the most demanding 
application challenges as the Solar P-V, Hign Power LED, 
displays and vacuum coating are. 
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• SURTRONIC R – series 
Rychlý a výkonný systém pro kontrolu kruhovitosti určený pro 
ložiskový, automobilní a přesný strojírenský průmysl. 
Oblast využití 
Je vhodný tam, kde tempo metrologie omezuje vzrůstající 
výkon výroby, ale neztrácí nic z tradiční přesnosti a stability 
měřících přístrojů Taylor Hobson. 
Přínos pro zákazníky 
S jednoduchým intuitivním ovládacím SW a robustní konstrukcí 
je připraven pro nepřetržitý provoz 24/7. 
 
SURTRONIC R – series  
High speed and throughput roundness system for bearings, 
automotive and precision industries. 
Application range 
Suitable in cases where metrology throughput is blocking the 
increase of manufacturing volumes, but there is no loss of 
traditional accuracy or precision of Taylor Hobson 
measurement systems. 
Benefit for customers 
With the easy-to-use intuitive software setting and the robust 
design is ready for constant use 24/7. 
 
 
Ing. Antonín Šimánek 
CZ - Mariánské Lázně   PAV F 100 
 
• Digitální tříbodové měřidlo f. Kroeplin 
Oblast využití 
Strojírenství, automobilový průmysl, letecký průmysl, výrobci 
trubek. 
Přínos pro zákazníky 
Vyšší jistota měření, rychlá indikace, přesné měřené výsledky. 
 
Digital three-point measuring by Kroeplin 
Application range 
Mechanical engineering, automotive industry, aircraft 
industry, pipe production.  
Benefit for customers  
Higher measuring certainty, rapid indication, precise 
measurement results.  
 
 
Ing. Šimůnek - obchodní zastoupení 
CZ – Praha 10    PAV F 077 
 
• S20+ 
5osá CNC nástrojová bruska pro broušení a výrobu veškerých 
nástrojů. 
Oblast využití 
Bruska je ideální pro hospodárnou, vysoce přesnou výrobu a 
ostření nástrojů a dílů různých geometrií a materiálů.  
Paket pro vysoce přesné broušení mikro nástrojů do průměru 
0,3 mm. Opce robotizované zakládací jednotky RC 1250 s 5osým 
robotem fy FANUC je vhodná pro automatizovaný provoz 
větších dávek.  
Přínos pro zákazníky 
Jako rozhodující požadavky při vývoji S20+ stály v popředí 
flexibilita, preciznost a produktivita.  
Charakteristika stroje S20+ zaručuje pro vaše aplikace 
rozhodující náskok proti konkurenci. Patentované konstrukční 
prvky a bohatá základní výbava špičkových technických řešení. 
Flexibilita stroje logicky pokračuje také v nabídce různých 
řízení v softwarových variantách.  

S verzí S20turbo+ a S20NUM+ je na výběr ze dvou řízení a 
softwaru předních výrobců MTS a NUMROTO. Brusku lze 
dovybavit pakety pro přesné broušení mikro nástrojů do 
průměru 0,3 mm nebo např. různými stupni automatizace pro 
větší dávky broušení. 
 
S20+ 
5-axis CNC tool grinder for the grinding and manufacture of 
tools of any kind.  
Application range 
The grinder is ideal for economic, high precision manufacture 
and grinding of tools and parts of different geometries and 
materials.  
A packet for high precision grinding of micro tools up to 0.3 
mm in diameter.  
The optional robotized feeding unit RC 1250 with a 5-axis robot 
by FANUC is suitable for automated large scale manufacture.  
Benefit for customers 
Developing the S20+ the decisive requirements standing in the 
forefront were flexibility, precision and productivity.  
S20+ characteristics guarantee the edge on your rival 
companies. Patented design elements and rich basic versions 
of top quality engineering solutions. The flexibility of the 
machine logically extends to the availability of various controls 
in software alternatives.  
With the versions S20turbo+ and S20NUM+ you can choose 
between two controls and software by the leading 
manufacturers MTS and NUMROTO. The grinder may additionally 
be equipped with packets for precision grinding of micro tools 
up to 0.3 mm in diameter or different automation levels for 
grinding in larger scales.  
 
 
Inpol-Krak Sp. z o.o. 
PL – Krakow    PAV V 030 
 
• Trubky a duté konstrukční profily EN 10219, EN 10210 
Oblast využití 
Kruhové, čtvercové, obdélníkové profily EN 10219; kruhové, 
čtvercové, obdélníkové za tepla upravované duté konstrukční 
profily EN 10210. 
Přínos pro zákazníky 
Produkty jsou k dispozici ze skladu, dobrá kvalita za dobrou 
cenu, materiály s certifikátem.  
 
Tubes and structural hollow sections EN 10219, EN 10210 
Application range 
Round, square, rectangular hollow sections EN 10219; round, 
square, rectangular hot finished structural hollow sections EN 
10210. 
Benefit for customers 
Products available from warehouse, good quality at good price, 
materials with certificates. 
 
• Ocelové trubky pro přesné aplikace EN 10305 
Oblast využití 
Široký sortiment přesných trubek a profilů je určen pro různé 
průmyslové obory (obrábění kovů, nábytkářství, automobilový 
průmysl, topení, zemědělské stroje). 
Přínos pro zákazníky 
Produkty jsou k dispozici ze skladu, dobrá kvalita za dobrou 
cenu, rychlá odpověď na poptávky, profesionální služby. 
Společnost zajišťuje také přesné řezání na míru.  
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Steel tubes for precision applications EN 10305 
Application range 
Wide offer of precision tubes and profiles is dedicated to many 
kinds of industry (metal-working, furniture, automotive, 
heaters, agricultural machinery). 
Benefit for customers 
Products available from the warehouse, high quality at good 
price, fast responds to inquiries, professional service.  
The company provides precision cutting to size. 
 
• Přesné řezání trubek, profilů a tyčí  
Oblast využití 
Řezání trubek: 8–30 mm, řezání profilů: 10x10 až 80x80 mm, 
řezací délka: 20 až 3000 mm, tolerance při řezání: 0,15 mm, 
automatické měření délky, výběr perfektních přířezů, 
odjehlování hran, vyfukování třísek, praní ve výrobním cyklu, 
balení dle individuálních potřeb zákazníka.  
Přínos pro zákazníky 
Služba přesného řezání vyhovuje nejpřísnějším požadavkům 
trhu, včetně automobilového průmyslu, nábytkářství, výroby 
ohřívačů.  
 
Precision cutting of tubes, profiles and bars 
Application range 
Cutting tubes: 8 to - 130 mm, cutting profiles: 10x10 to 80x80 
mm, cut lengths: 20 to 3000 mm, cutting tolerance: 0,15 mm, 
automatic length measurement, selection of perfect cut pieces, 
deburring ends, air blowing out filings, washing in production 
cycle, packaging to suit individual clients‘ needs.  
Benefit for customers 
The service of precision cutting applies to the most demanding 
market e.g. automotive, furniture, heaters. 
 
 
Isel Austria GmbH & Co KG  
AT – Wels     PAV V 131 
 
• Frézovací stroje  
CNC-stroje na obrábění lehkých kovů, barevných kovů, plastů a 
dřeva, 3–5osové aplikace.  
Oblast využití 
Výroba prototypů, výroba modelů, průmyslové použití při 
obrábění dřeva a plastů, gravírovací stroje pro kamenický 
průmysl. Základní stroje jsou vybavitelné laserovými 
jednotkami a jednotkami s vodním paprskem. 
Přínos pro zákazníky 
Nákladově výhodné, mnohostranně použitelné CNC-stroje při 
vysoké kvalitě. 
 
Milling machines  
CNC-machines for the machining of light metals, non-ferrous 
metals, plastics and wood, 3-5-axis applications.  
Application range 
Manufacture of prototypes, manufacture of models, industrial 
usage in wood and plastics machining, engraving machines for 
the stone industry. Basic machines can be equipped with laser 
units and water beam units.  
Benefit for customers 
Cost effective, versatile CNC-machines, high quality. 
 
• Lineární pohony a posuvy  
Lineární jednotky s pohonem vřetene, pohonem ozubenými 
řemeny a s lineárními motory. 
 

Oblast využití 
K výrobě CNC strojů, měřicí techniky, manipulace, dávkování 
atd. 
Přínos pro zákazníky 
Použití krokovacích motorů a servomotorů. 
Vysoká výkonnost, provedení, sladěné s potřebami zákazníka, 
optimální poměr cena/výkon. 
 
Linear drives  
Linear units with spindle drive, indented belt drive and linear 
motors.  
Application range 
For the production of CNC machines, measuring instruments, 
handling, dosing equipment, etc.  
Benefit for customers 
Using of stepping motors and servo motors.  
High performance, customized make, optimum 
price/performance ratio. 
 
 
ERWIN JUNKER Maschinenfabrik GmbH 
DE – Nordrach    PAV P 125  
 
• Lean Selection speed 
Lean Selection speed je multifunkční brousící stroj, určený pro 
vnější a vnitřní broušení na kulato, který je vybaven 
osvědčenou technologií QUICKPOINT. Stroj Vás osloví svým 
spolehlivým výkonem a atraktivním poměrem cena-výkon. 
Oblast využití 
Lean Selection speed brousí díly hřídelového typu, jakož i 
polotovary pro řezné nástroje. Je ideální pro výrobu 
jednotlivých dílů a malých sérií, dokonale se tak hodí pro 
smluvní výrobce, malé subdodavatele, středně velké podniky. 
Stejně tak může být použit i ve výrobních úsecích. 
Přínos pro zákazníky 
Za strojem Lean Selection speed od firmy JUNKER stojí 30letá 
zkušenost s broušením QUICKPOINT s CBN-/diamantovými 
brousícími kotouči: Nejvyšší výkon obrábění a využitelnost – 
minimální procesní časy – JUNKER Normbund garantuje 
nejvyšší přesnost a nejkratší seřizovací čas – CBN-/ diamantové 
brousící kotouče – obvodová rychlost do 140 m/s – dostatečně 
tuhý a teplotně stabilní stojan stroje – valivě uložené 
vysokofrekvenční brousící vřeteno s výkonem 12 kW – digitální 
pohony a absolutní odměřovací systémy na všech osách – 
řízení: FANUC 0i-TD s jednoduchým programováním a obsluze 
přátelským prostředím (LCD barevná obrazovka – dotykové 
provedení) – promyšlené automatizační koncepty.  
 
Lean Selection Speed 
Lean Selection speed is a multi-purpose grinding machine 
designed for inner and outer round grinding, provided with the 
attested technology QUICKPOINT. The machine stands out for 
its reliable operation and attractive price-capacity ratio.  
Application range 
Lean Selection Speed grinds parts of the shaft type, as well as 
semi-products for cutting tools. It is ideal for the production of 
individual parts and small series, and hence it is perfect for 
contractors, small-scale suppliers, medium-sized companies. 
But it can also be used in production zones.  
Benefit for customers 
Lean Selection Speed by JUNKER is supported by 30 years of 
experience in grinding QUICKPOINT with CBN-/diamond 
grinding wheels: The highest machining capacity and usability 
– minimum process times – JUNKER Normbund guarantees the 
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highest precision and shortest setting time – CBN-/ diamond 
grinding wheels– peripheral velocity up to 140 m/s – 
sufficiently rigid and temperature stable stand – antifriction 
seating of high-frequency grinding spindle of 12 kW – digital 
drives and absolute measuring systems in all axes – control: 
FANUC 0i-TD with simple programming and user-friendly 
environment (colour LCD touch) – well-thought automation 
concepts.  
 
 
Kaindl Schleiftechnik - Reiling GmbH 
DE – Koenigsbach    PAV P 143  
 
• Ostřička kruhových nožů RMS NC 
Ostřička kruhových nožů RMS-NC pro kruhové nože od průměru 
100 do 400 mm. Intuitivní ovládání. 
 
Circular knife grinder RMS NC 
Circular knife grinder RMS-NC for circular knives of diameter 
range from 100 to 400 mm. Intuitive operation. 
 
 
RAINER KNARR VERTRIEBS GmbH 
DE – Helmbrechts    PAV G1 083 
 
• Prvek s chladicí trubkou  
Prvek s chladicí trubkou pro temperování nástrojů.  
Oblast využití 
Montáž do nástrojů na vstřikovací lití.  
Přínos pro zákazníky 
Standardní provedení pro tři různé montážní situace. 
 
Cooling pipe element  
A cooling pipe element for tool tempering.  
Application range 
Installed in injection moulding tools.  
Benefit for customers 
Standard make for three different installation situations.  
 
• Přesný plochý vyhazovač s úhlovými poloměry a povlakem 
DLC 
Plochý vyhazovač pro výrobu vysoce přesných plastových dílů.  
Oblast využití 
Montáž do nástrojů na vstřikovací lití.  
Přínos pro zákazníky 
Maximální obvodová přesnost pro výrobu plastových dílů bez 
otřepů; není nutné mazání, na základě povlaku DLC; lze obdržet 
i z materiálu HSS; dodávky ze skladu. 
 
Precision flat ejector with angle radius and DLC coating  
Flat ejector for the manufacture of high precision plastic parts.  
Application range 
Installed in injection moulding tools.  
Benefit for customers 
Maximum peripheral precision for the manufacture of plastic 
parts free of burrs; no lubrication needed based on the DLC 
coating; also available in HSS material make; delivered from 
stock. 
 
• Temperovací prvky dle normy USA 
Spojky a připojovací vsuvky. 
Oblast využití 
Montáž do nástrojů na vstřikovací lití. 
 

Přínos pro zákazníky 
Rozšíření sortimentu o temperovací prvky a připojovací vsuvky, 
kompatibilní s normami USA, dodávané ze skladu. 
 
Tempering elements to the US norm  
Couplers and connection inserts.  
Application range 
Installed in injection moulding tools.  
Benefit for customers 
The product line can be extended by tempering elements and 
connection inserts, compatible with US norms, delivered from 
stock.  
 
 
KOVINTRADE Praha spol. s r.o. 
CZ – Praha 5    PAV V 021 
 
• Svařovací drát SPARK 
Drát pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí. 
Oblast využití 
Svařování kotlových plechů, trubek, mikrolegovaných ocelí a 
ocelolitin. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká kvalita svarového kovu při malém rozstřiku, přijatelné 
ceny. 
 
Welding wire SPARK 
Wire for the welding of non-alloyed construction steel.  
Application range 
Welding of metal sheets, pipes, micro-alloyed steel and cast 
steel.  
Benefit for customers  
High quality of the welding metal, limited splashing, affordable 
prices.  
 
 
KOVOSVIT MAS, a.s. 
CZ – Sezimovo Ústí    PAV P 122 
 
• MCU630VT-5x – pětiosé vertikální obráběcí centrum 
Pětiosé vertikální obráběcí centrum umožňující technologii 
soustružení. Velikost stolu 630 mm.  
Rozsah otáček osy c 50–500/min. 
Oblast využití 
Obrábění forem, energetický průmysl, automobilový průmysl, 
výroba a obrábění složitých dílců z pěti stran. Široký výběr 
výkonných vřeten. 
Přínos pro zákazníky 
Spojení frézování v 5 osách s technologií soustružení. Tím 
dosažení možnosti produktivního obrábění komplexních 
složitých dílců. 
 
MCU630VT-5x – 5-axis vertical machine tool  
A five-axis vertical machine tools with turning technology. 
Table size 630 mm. Speed 50–500/rpm. 
Application range 
Machining of moulds, power engineering industry, automotive 
industry, production and machining of complicated parts from 
five sides. A wide range of high-capacity spindles.  
Benefit for customers 
Combination of 5-axis milling and turning. Efficient machining 
of complex parts.  
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KUBOUŠEK s.r.o. 
CZ – České Budějovice   PAV F 042, PAV G1 034 
 
• VICI VISION MTL 500 ERGON 
Optický skener pro kontrolu kvality rotačních součástí ve 
výrobním procesu. 
Oblast využití 
Kontrola kvality rotačních součástí ve výrobním procesu. 
Možnost robotizace a zpětné korekce procesu výroby. 
Přínos pro zákazníky 
Jedná se o plně automatický proces kontroly kvality 
s transparentním výdejem výsledků. 
 
VICI VISION MTL 500 ERGON 
Optical scanner for quality control of rotating parts in the 
production process.  
Application range 
Quality control of rotating parts in the production process. 
Optional robotization and reverse correction of the production 
process.  
Benefit for customers 
A fully automatic quality control process with transparent 
distribution of results. 
 
• SEPRO Success 22 
Lineární servomotorický robot určený pro jednoduché 
odebírání dílů ze vstřikovacího lisu a odkládání na 
dopravníkový pás (Pick&Place) s nosností do 10 kg. 
Oblast využití 
Lineární manipulátor SEPRO je navržen jako cenově zajímavé 
řešení pro manipulaci plastových dílů na vstřikovacích strojích 
všech výrobců.  
Manipulátor je velikostně vhodný pro stroje s velikostí uzavírací 
síly od 90 do 400 tun uzavírací síly. Přináší rychlou a efektivní 
automatizaci do vaší výroby. 
Přínos pro zákazníky 
Díky atraktivní ceně přináší lineární manipulátor Success 22 
velkou konkurenční výhodu v pořizovacích nákladech, dále 
zkrácení časů cyklů, zvýšení bezpečnosti personálu a vysokou 
flexibilitu při využití ve vaší výrobě. 
 
SEPRO Success 22 
Linear servo motor robot designed for simple picking of parts 
from injection moulding presses and placing on the conveyor 
belt (Pick&Place), loading capacity up to 10 kg. 
Application range 
The linear handling machine SEPRO is designed as an 
affordable solution for the handling of plastic parts in injection 
moulding presses by all manufacturers.  
With its size the machine is suitable for machines with closing 
force from 90 to 400 tons. It provides fast and efficient 
automation for your production.  
Benefit for customers 
Thanks to its attractive price the linear handling machine 
Success 22 brings a considerable competitive advantage in 
terms of purchase costs, reduction of cycle times, increase of 
operator safety and high flexibility in your production.  
 
• Temperovací přístroj REGLOPLAS P140M/P160M 
s frekvenčním řízením čerpadla – úspora energie 
Přístroje řady „M“ od REGLOPLASU jsou nyní k dispozici 
s frekvenčním řízením otáček čerpadla, což přispívá 
k výraznému snížení spotřeby energie. 
 

Oblast využití 
Temperance forem, extrudérů, lázní, apod. 
Přínos pro zákazníky 
Úspora provozní energie, při snížení otáček čerpadla o 20 % je 
úspora na el. energii cca 50 %! 
 
Tempering machine REGLOPLAS P140M/P160M with pump 
frequency control – energy saving  
The „M“ series devices by REGLOPLAS are now available with 
frequency control of the pump revolutions for considerable 
energy consumption reduction. 
Application range 
Tempering of moulds, extruders, baths, etc.  
Benefit for customers 
Operation energy saving, cutting the pump revolutions by 20 % 
you can save up to 50 % of electric power! 
 
• Mlýn RAPID řady 200 
Konstrukční inovace mlýnu řady 20 – inovace konstrukce mlecí 
komory. 
Oblast využití 
Mletí a drcení plastových dílů a vtoků, ideální pro přímou 
recyklaci plastového odpadu a neshodných dílů primárně 
v oblasti technologií vstřikování, vyfukování a vytlačování. 
Přínos pro zákazníky 
Ještě snadnější čištění mlecí komory než u předchůdce, rychlý a 
snadný přístup k vnitřním dílům rotoru, díly nové konstrukce 
mlecího prostoru mají možnost zpracovávat i objemnější díly. 
 
Mill RAPID, series 200 
Innovated design of the 200 series mill – innovation of the 
milling chamber design. 
Application range 
Milling and crushing of plastic parts and risers, ideal for direct 
recycling of plastic waste and non-conforming parts primarily 
in the area of injection moulding, blowing and extruding 
technologies.  
Benefit for customers 
Even easier cleaning of the milling chamber than with the 
previous version, fast and simple access to the rotor inner 
parts, the newly designed milling area can process parts of 
bigger volume.  
 
• Vysoce přesný ABSOLUTE DIGIMATIC mikrometr MITUTOYO 
293-100 
Světově první mikrometr s číslicovým krokem 0,1 mm. 
Oblast využití 
Tento mikrometr je vhodný jako tzv. “master” pro laboratoře 
nebo dílenskou kontrolu, kdy je potřeba 
rozhodnout o rozměru, který se pohybuje na hranici přesnosti 
běžného mikrometru. 
Přínos pro zákazníky 
Velmi tuhý rám a vysoký výkon konstantní síly mechanismu 
umožňuje stabilnější měření. 
 
High precision ABSOLUTE DIGIMATIC micrometer MITUTOYO 
293-100 
The first micrometer with 0.1 mm digit scale in the world  
Application range 
The micrometer is to be used as „master“ for laboratories or 
workshop control whenever it is necessary to take a decision 
about a dimension which is on the precision limit of standard 
micrometers.  
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Benefit for customers 
The very rigid frame and high performance of the constant 
power of the mechanism facilitates more stable measuring.  
 
• Mitutoyo solární úchylkoměr ID-S 
Světově první solární ABSOLUTE DIGIMATIC úchylkoměr, solární 
článek použitelný od 40 LUX. 
Oblast využití 
Rozměrová kontrola, strojírenský průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
S použitím solárních článků odpadá výměna baterií. Pro jeho 
provoz stačí osvětlení o intenzitě 40 LUX. Při nižší intenzitě 
nastupuje jako zdroj energie SUPER kondenzátor. 
 
Mitutoyo solar indicator ID-S 
The world first solar indicator ABSOLUTE DIGIMATIC, solar cell 
usable from 40 LUX. 
Application range 
Dimension control, mechanical engineering. 
Benefit for customers 
Using solar cells you don’t need to replace batteries. For its 
operation you need illumination intensity of 40 LUX. With lower 
intensity the indicator works with a SUPER condenser as source 
of power.  
 
• Přístroj na měření drsnosti povrchu Mitutoyo SJ-210 
Přenosný přístroj pro měření drsnosti povrchu navržený jako 
ruční přístroj. 
Oblast využití 
Surftest SJ-210 je koncipovaný pro použití ve výrobním 
prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Uživatelsky příjemná obsluha se vyznačuje jednoduchým 
ovládáním pomocí tlačítek na vrchní straně zobrazovací 
jednotky. Surftest SJ-210 je v souladu s normami DIN EN ISO, 
VDA, JIS, ANSI a vlastním nastavením. Možnost ukládání dat a 
nastavení na paměťovou kartu, možnost připojení a ovládání 
přístroje přes PC, výstup ve formě naměřené hodnoty, popř. 
protokolu v MS Excel. 
 
Surface roughness indicator Mitutoyo SJ-210 
A portable instrument for the measuring of surface roughness 
designed as manual.  
Application range 
Surftest SJ-210 is designed for production processes.  
Benefit for customers 
User friendly operation using buttons placed on the upper side 
of the imaging unit. Surftest SJ-210 conforms to the standards 
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI and the default setting. Data 
storing and setting at a memory card, optional PC connection 
and control, results in the form of the measured value or 
protocol in MS Excel. 
 
• Vstřikovací stroj KraussMaffei KM 450-2000 GX 
Vstřikovací stroj KraussMaffei s inovovaným hydraulicko-
mechanickým uzavíracím konceptem, využívajícím jedinečných 
prvků GearX a GuideX. Zcela nové řízení MC6 s 19 palcovou 
dotykovou obrazovkou. 
Oblast využití 
Řada GX přestavuje prvotřídní a modulární koncept pro 
zpracování široké škály materiálů při využití všech dostupných 
technologií a specialit KraussMaffei. V kombinaci s lineárními či 
průmyslovými roboty a automatizací na míru jsou GX stroje 

vhodné především pro automobilový a obalový průmysl, 
uplatnění však najdou i v dalších odvětvích vstřikování. 
Přínos pro zákazníky 
Výkonný vstřikovací stroj: velmi rychlý čas suchého cyklu (2,3 s 
*), vysoká přesnost při maximální dynamice, minimální 
spotřeba energie. Snadná obsluha: skvělá přístupnost, rychlá 
výměna forem, inteligentní, uživatelsky příjemný systém řízení. 
Dlouhodobě vysoká hodnota: robustní uzavírací a vstřikovací 
jednotka, nízké náklady na údržbu, jednoduché dovybavení. 
 
Injection moulding machine KraussMaffei KM 450-2000 GX 
Injection moulding machine KraussMaffei with the innovated 
hydraulic-mechanical closing concept using the unique GearX 
and GuideX. A completely new control MC6 with 19“ touch 
screen.  
Application range 
The GX series is a first-class and modular concept for the 
processing of a wide range of materials using all available 
technologies and specialties by KraussMaffei. Combined with 
linear or industrial robots and customized automation 
solutions the GX machines are primarily suitable for the 
automotive and packaging industries but they can be used in 
other injection moulding branches, too. 
Benefit for customers 
A powerful injection moulding machine: very fast dry cycle time 
(2.3 s *), high precision with maximum dynamics, minimum 
power consumption. Simple operation: outstanding 
accessibility, fast mould exchange, intelligent and user-
friendly control system. High value on a long-term basis: 
robust closing and injection unit, low maintenance costs, wide 
range of accessories available. 
 
 
LAC, s.r.o. 
CZ – Rajhrad    PAV Z 016 
 
• Udržovací elektrická odporová stacionární pec PTE Mk. II 
Vysoce energeticky úsporná pec pro udržování hliníku a jeho 
slitin. 
Oblast využití 
Všechny slévárny hliníku a jeho slitin. Pec se hodí i do provozu 
s omezeným prostorem pro instalaci a důrazem na energetické 
úspory. 
Přínos pro zákazníky 
Nejmenší možné úspory díky moderním izolačním materiálům a 
novému systému upevnění topných spirál. Nízký instalovaný 
příkon snižuje investice na připojení pece k elektrické síti. 
Topné elementy jsou chráněny tvarovkami proti stříkajícímu 
hliníku. 
 
Holding electric resistance stationary furnace PTE Mk. II 
A highly power saving furnace for the holding of aluminium and 
alloys thereof.  
Application range 
All aluminium and Al alloy foundries. The furnace is also 
suitable for plants with limited space for installation and focus 
on power saving.  
Benefit for customers 
The biggest possible savings thanks to modern insulation 
materials and a new system of heating coil fixing. The low 
installed power reduces investments needed to connect the 
furnace to the electric network. Heating elements are 
protected against aluminium splashing. 
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Lenze, s.r.o. 
CZ – Humpolec    PAV D 002 
 
• Servoměnič i700 
Nová řada servoměničů i700 pro víceosé aplikace. 
Oblast využití 
Nová koncepce servoměničů s centrálním napájením a osovými 
moduly a se standardně integrovanou sběrnicí EtherCAT. 
Výkonový rozsah 0,75–15 kW. Moderní konstrukce, flexibilní a 
kompaktní design. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduchá instalace a engineering značně zjednodušují 
integraci přístrojů, uvádění do provozu a údržbu. 
 
Inverter i700 
A new line of inverters i700 for multi-axis applications.  
Application range  
A new concept of inverters with central supply and axis 
modules, and EtherCAT bus bar integrated as standard.  
Power range 0,75–15 kW. Modern, flexible and compact design.  
Benefit for customers 
Easy to install and engineer making it simple to integrate 
devices, put into operation and maintain.  
 
• Ovládací panel s integrovaným controllerem p500 
Výkonná hardwarová platforma od společnosti Lenze pro 
vizualizaci a řízení. 
Oblast využití 
Ovládací panely řady p500 jsou založeny na osvědčené 
architektuře controlleru 3200 C a jsou dodatečně vybaveny 
dotykovým TFT displejem (7; 10,5 a 15 palců).  
Vysoký výpočetní výkon zajišťuje procesor 1,6 GHz série 
AtomTM od společnosti Intel®. 
Přínos pro zákazníky 
Ideální víceúčelové a bezúdržbové řešení pro náročné aplikace, 
kde je požadován vysoký výpočetní výkon a zároveň vysoký 
stupeň krytí přístroje.  
 
Control panel with integrated controller p500 
A high-capacity hardware platform by Lenze for imaging and 
control.  
Application range 
The p500 series control panels are based on the proven 3200 C 
controller architecture and additionally equipped with a touch 
TFT display (7; 10.5 and 15 inches).  
High calculation performance is guaranteed by the AtomTM 1.6 
GHz processor by Intel®. 
Benefit for customers 
An ideal multi-purpose and maintenance free solution for 
discerning applications requiring a high calculation 
performance and likewise a high IP protection level.  
 
• Software Drive Solution Designer 3.1 
Výpočtový software Lenze pro návrh pohonných řešení pro 
různé aplikace. 
Oblast využití 
Verze 3.1 nyní komunikuje s uživatelem plně v českém jazyce. 
Vedle nově doplněného návrhu víceosých systémů byl velký 
důraz kladen i na zpřesnění výpočtu energetické náročnosti 
navržených řešení s možností jejich jednoduchého porovnání. 
Přínos pro zákazníky 
Přináší podstatné zrychlení a zefektivnění vývojových prací 
spojených s dimenzováním a návrhem pohonného řešení strojů 

a zařízení včetně výpočtu jejich budoucí energetické 
náročnosti. 
 
Software Drive Solution Designer 3.1 
Lenze calculation software for the design of driving solutions 
for various applications.  
Application range 
Version 3.1 now communicates with the user in the Czech 
language. Apart from the newly modified design of the multi-
axis system emphasis was given to more precise calculation of 
energy consumption of the designed solutions with the 
possibility of comparing them easily.  
Benefit for customers 
Substantial acceleration and improved efficiency of the 
development work in connection with the dimensioning and 
design of the driving solution of machines and equipment, 
including calculation of its future power consumption.  
 
• Měnič L-force Inverter Drives 8400 motec 
Decentralizovaný měnič frekvence vhodný především pro 
jednoduché aplikace s vysokou energetickou účinností. 
Oblast využití 
K dispozici jsou přístroje s výkony od 0,37 až do 7,5 kW. Měnič 
8400 motec se díky odolné konstrukci a vysokému stupni krytí 
montuje přímo na motor nebo do jeho bezprostřední blízkosti. 
Přínos pro zákazníky 
Výhody: úspora místa v rozvaděči, redukce délky stíněných 
kabelů, rychlé uvedení do provozu. 
 
L-force Inverter Drives 8400 motec 
Decentralised frequency inverter suitable primarily for simple 
applications with high power consumption. 
Application range 
We offer instruments ranging from 0.37 up to 7.5 kW. The 
inverter 8400 motec can be mounted directly on the motor or 
immediately close to it thanks to its resistant design and high 
IP level.  
Benefit for customers 
Advantages: saving space in the electric box, reducing the 
length of shaded cables, fast putting into operation. 
 
 
ING. JIŘÍ LONSKÝ – LONTECH 
CZ - Býšť 213, okr. Pardubice   PAV G1 059 
 
• OPENAIR – atmosférická plazma 
OPENAIR – atmosférická plazma pro aktivaci povrchů, čištění 
povrchů a vytváření funkčních povlaků. 
Oblast využití 
OPENAIR – atmosférická plazma se používá jako předúprava 
před lepením, tiskem, lakováním a vytvářením funkčních 
povlaků na různých materiálech (plasty, kovy, sklo, kompozity) 
s nízkými provozními náklady a neohrožující životní prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká kvalita spoje a povlaků, in line zařazení do výrobních 
linek, nízké provozní náklady. 
 
OPENAIR – atmospheric plasma 
OPENAIR – atmospheric plasma for the activation of surfaces, 
cleaning of surfaces and functional coating.  
Application range 
OPENAIR – atmospheric plasma is used for pre-treatment 
before gluing, printing, varnishing and functional coating on 
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various materials (plastics, metals, glass, composite 
materials); cost-effective and environmentally friendly. 
Benefit for customers 
High quality joints and coats, in-line installation, low 
operating costs.  
 
• Antistatická tyč THUNDERION 
Antistatická tyč THUNDERION s velmi dlouhým pracovním 
dosahem. 
Oblast využití 
Antistatická tyč se používá pro eliminaci statické elektřiny při 
odvíjení a navíjení fólií, na tiskových strojích a na pracovištích, 
kde je požadován velký pracovní dosah až 1000 mm. 
Přínos pro zákazníky 
Účinná eliminace statické elektřiny na velké pracovní 
vzdálenosti bez použití stlačeného vzduchu nebo ventilátoru. 
 
Antistatic rod THUNDERION 
Antistatic rod THUNDERION featuring a very long working 
distance.  
Application range 
The antistatic rod is used to eliminate static electricity when 
unwinding and winding film, on printing presses and wherever 
you need a long working distance of up to 1000 mm.  
Benefit for customers 
Efficient elimination of static electricity at long working 
distances without using compressed air or ventilator.  
 
• Čisticí zařízení CLEANION 
Zařízení CLEANION pro čištění plastových fólií, papíru, kartonu, 
textilií. 
Oblast využití 
Čištění plastových fólií, papíru, kartonu, textilií a dalších 
materiálů od prachu a nečistot před dalšími povrchovými 
úpravami. 
Přínos pro zákazníky 
– zvýšení kvality výroby, snížení prostojů. 
 
Cleaning equipment CLEANION 
CLEANION for the cleaning of plastic film, paper, cardboard, 
fabrics.  
Application range 
Cleaning of plastic film, paper, cardboard, fabrics and other 
materials from dust and impurities prior to further surface 
treatment.  
Benefit for customers 
– increasing production quality, down time reduction.  
 
 
LUKAS CZ spol. s r.o. 
CZ – Skalná    PAV F 075 
 
• V4 MASTER – brusný lamelový talíř, celosvětově 
patentováno 
Brusný lamelový talíř s velmi agresivním brusem, dlouhá 
životnost díky patentovanému tvaru lamel. Atypický sklon talíře 
pro broušení svarů a zakulacování hran. Vhodný na ocel a 
nerez. 
Oblast využití 
Broušení svarů, ploch, zakulacování hran výpalků, obrobků, 
výkovků nebo odlitků. 
Přínos pro zákazníky 
Vyšší životnost, vyšší výkon, agresivnější brus, lepší 
hospodárnost broušení, není nutné často měnit nástroj. 

V4 MASTER – laminated dish-type grinding wheel, world-
wide patent  
Laminated dish-type grinding wheel with very aggressive 
grinding, long life thanks to the patented dish type. Non-
standard wheel inclination for the weld grinding and edge 
rounding. Suitable for steel and stainless steel.  
Application range 
Weld and surface grinding, rounding of edges of burnt pieces, 
workpieces, forgings and/or castings.  
Benefit for customers  
Longer life, higher performance, more aggressive grinding, 
more cost-effective grinding, no need to replace the tool 
frequently.  
 
• Radiální kartáč pro motorové kosy a vyžínače 
Kartáč k upnutí do motorových vyžínačů pro ekologické 
odstranění plevelů a hrubých nečistot ze spár dlažby a 
obrubníků. 
Oblast využití 
Využijí jej zejména technické služby měst a obcí, firmy v oblasti 
péče o veřejné prostory a zeleň, firmy z oblasti facility 
managementu apod. 
Přínos pro zákazníky 
Ekologický, rychlý a efektivní způsob údržby dlážděných cest a 
prostranství. 
 
Radial brush for power mowers  
A brush to be fastened to power mowers for environmentally-
friendly removal of weed and rough impurities from pavement 
and kerbstone joints.  
Application range 
Designed primarily for technical services of cities and 
municipalities, companies involved in public area and 
vegetation maintenance, facility management companies, etc.  
Benefit for customers  
Environmentally-friendly, fast and efficient maintenance of 
paved paths and areas.  
 
• VDCM – MULTI, VDC 
Diamantové kotouče VDC a VDCM pro slévárny, stavaře a 
záchranáře. 
Oblast využití 
VDC – nepřekonatelný nástroj pro rychlý, efektivní a čistý řez 
nálitků. VDCM – univerzální nástroj pro efektivní řez běžných 
stavebních hmot, oceli, litiny, dřeva, plastů apod. Unikátní 
povrstvení kotouče tvrdokovovým granulátem proti zasekávání 
při řezu. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoce efektivní nástroje s vynikajícím poměrem cena/výkon. 
Dlouhá životnost, neomezená skladovatelnost, rychlý a čistý 
řez. 
 
VDCM – MULTI, VDC 
VDC and VDCM diamond discs for foundries, building companies 
and rescue service.  
Application range 
VDC – an unbeatable tool for fast, efficient and clean cutting of 
risers. VDCM – a universal tool for efficient cutting of standard 
construction materials, steel, cast iron, timber, plastics, etc. 
Unique coating with hard metal granulate against jamming 
during cutting.  
Benefit for customers  
High efficient tools featuring outstanding price/performance 
ratio. Long life, unlimited storage time, quick and clean cut.  



PŘEHLED EXPONÁTOVÝCH NOVINEK  
LIST OF NOVELTIES AND CHOSEN EXHIBITS 

 

 17 

MANENTIMACCHINE SRL 
IT – Gussago (BS)    PAV B 009 
 
• CNC stroj s 5 osami na navíjení pružin HTC 80CL 
CNC stroj s 5 osami na navíjení pružin, rozsah průměru drátu 
3,0–8,0 mm. 
Oblast využití 
Velmi výkonný stroj na výrobu tlačných a zkrutných pružin. Osy 
vertikálního a horizontálního stoupání mají separátní motory, 
které usnadňují nastavení stroje.  
Přínos pro zákazníky 
Rychlé a snadné nastavení a programování stroje.  
Snadný přechod z pravých pružin na levé díky speciálnímu 
mechanickému systému.  
 
CNC 5 axes spring coiling machine HTC 80CL 
CNC 5 axes spring coiling machine range wire diameter 3.0–8.0 
mm. 
Application range 
A very efficient machine for compression and torsion springs. 
Axis of vertical pitch and of horizontal pitch have separate 
motors making easier set-up of machine. 
Benefit for customers 
Quick and easy set-up and programming. Easy change from 
right to left springs thanks to special mechanic system. 
 
 
MAXION Jänsch & Ortlepp GmbH 
DE – Pößneck/Thüringen   PAV F 080 
 
• MAXION microtap G5–G16 
Stroje na závity M1–M18 
Oblast využití 
– řezání závitů  
– tváření závitů  
– soustružení závitových pouzder  
– řezání a tváření za mokra  
– kontrola již provedených závitů  
Přínos pro zákazníky 
– výroba závitů beze zmetků se sledováním krouticího 
momentu  
– obsluha, vedená podle menu, rychlé a jednoduché zadávání 
parametrů stroje  
– integrované počitadlo kusů – silově neutrální vyrovnávání 
polohy  
– procesně bezpečná výroba závitů s rozpoznáváním vadného 
závitu  
– sériové rozhraní pro analýzu a sledování procesu výroby 
závitů (ne u dílenského vybavení JOBSTAP) 
 
MAXION microtap G5–G16 
Thread cutting machines M1–M18 
Application range 
– thread cutting  
– thread forming  
– threaded bush turning  
– wet cutting and forming  
– control of finished threads  
Benefit for customers 
– manufacture of threads without defective pieces, torque 
monitoring  
– menu guided operation, fast and simple setting of 
parameters  

– integrated counter of pieces – force-neutral position 
balancing  
– process safe manufacture of threads, defective thread 
identification  
– serial interface for the analysis and monitoring of the thread 
manufacture process (apart from JOBSTAP shop equipment) 
 
 
mbo Oßwald GmbH & Co KG 
DE - Külsheim-Steinbach   PAV P 144 
 
• Úhlový kloub podobný DIN 71802 konstrukční řada C6 M4 
Úhlové klouby DIN 71802: malé a snadno ovladatelné. Novinka: 
úhlové klouby konstrukční řady C6 M4 pro menší potřebný 
prostor. 
Oblast využití 
Jako spojovací a vodicí prvky pro pohyblivé díly slouží úhlové 
klouby podle DIN 71802 k přenosu síly při přesazení os. Pro 
mechanické akce jako je tlumení, tah, zaklapování, páčení atd. 
je nyní k dispozici ještě větší spektrum dílů. 
Přínos pro zákazníky 
Řešení mechanických problémů se stává stále komplexnějším. 
Do centra pozornosti se stále více dostávají konstrukční nároky 
na co nejkompaktnější ztvárnění potřebného prostoru. Právě 
zde se uplatní nejnovější úhlový kloub C6 M4, podobný DIN 
71802, vyvinutý specialisty z firmy mbo Oßwald. S menším 
konstrukčním provedením a připojovacím závitem M4 
optimálně doplňuje dosud nabízenou konstrukční řadu M5 až 
M16. Experti na techniku spojování firmy mbo Oßwald nabízejí i 
kulové čepy podle DIN 71803 a pánve kulového čepu DIN 71805 
v nové konstrukční řadě s připojovacím závitem M4. 
 
Angle joint to DIN 71802, model series C6 M4 
Angle joints to DIN 71802: small and easy to control. New 
product: angle joints of the model series C6 M4 for tight 
spaces.  
Application range 
As connecting and guiding elements for moving parts angle 
joints to DIN 71802 are used for the transmission of force when 
offsetting axes. For mechanical activities, such as damping, 
pulling, snapping, levering, etc. there is a wider range of parts 
available now.  
Benefit for customers 
The solutions of mechanical problems are becoming more 
complex. Attention is now concentrating on compact design. 
And here we offer the latest angle joint C6 M4 similar to DIN 
71802 by the specialised company mbo Oßwald. With its 
smaller design and connecting thread M4 the angle joint C6 M4 
is an optimum complement to the existing model series M5 - 
M16. mbo Oßwald experts offer ball joints to DIN 71803 and 
socket seats DIN 71805 in a new model series using the 
connecting thread M4. 
 
• Vidlicové hlavice / vidlicové klouby z materiálu 1.4404 
Novinka: vidlicové hlavice / vidlicové klouby z materiálu 1.4404 
– nerezavějící austenitická chromniklovo-molybdenová ocel.  
Oblast využití 
Životnost mechanických součástek v agresivních podmínkách 
prostředí může rapidně klesat. Platí to i pro vidlicové hlavice 
podle DIN 71752 / ISO 8140. Tyto důležité a v mnoha oblastech 
používané spojovací prvky jsou kromě napadání zvenčí 
vystaveny také tahovým, tlakovým, klopným a suvným silám, 
podmíněným aplikací. 
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Přínos pro zákazníky 
Aby se tomu zabránilo, přizpůsobují se vidlicové hlavice nyní 
ještě lépe prostředí montáže, protože nová varianta vidlicových 
hlavic / vidlicových kloubů je provedena z nerezavějící 
austenitické chromniklovo-molybdenové oceli 1.4404. 
Vynikající odolnost proti korozi je dána v přírodním prostředí 
(městská i venkovská atmosféra, odolné proti mořské vodě) i 
při průmyslových aplikacích s nízkými koncentracemi chloridů a 
kyselin. Tento materiál dále s oblibou používají v potravinářství 
a chemickém průmyslu (kyselina sírová a fosforečná, organické 
kyseliny), protože je i po svařování necitlivý vůči 
interkrystalické korozi. 
 
Fork heads / fork joints made of 1.4404 material  
New product: fork heads / fork joints made of 1.4404 – 
stainless austenitic nickel-chromium molybdenum steel.  
Application range 
The life of mechanical parts in aggressive working conditions 
may decrease rapidly. It applies to fork heads to DIN 71752/ISO 
8140, too. These important and widely used connecting 
elements are exposed to pulling, pressure, tilting & pushing 
forces depending on the application, apart from outer wear.  
Benefit for customers 
To prevent the foregoing, fork heads are now better suited into 
the assembly environment because the new version of fork 
heads / fork joints is made of stainless austenitic nickel-
chromium molybdenum steel 1.4404. Its outstanding corrosion 
resistance works both in outdoor conditions (in the city and in 
the country, resistant against sea water) and in industrial 
applications with low chloride and acid concentrations. This 
material is also widely used in the food processing and 
chemical industries (sulphuric acid, phosphoric acid, organic 
acids), as it is insensitive against intergranular corrosion after 
welding.  
 
 
Migatronic CZ a.s. 
CZ – Teplice    PAV G2 006 
 
• Omega2 550 Advanced 
Invertorový svařovací stroj s programovým řízením pro 
svařování a navařování v těžkém průmyslu. 
Oblast využití 
Stroj pro ruční i automatizované svařování a navařování oceli i 
hliníku. Zvlášť vhodný pro trubičkové dráhy a pro těžké 
průmyslové aplikace – výroba ocelových konstrukcí, dopravní 
techniky a tlakových nádob. 
Přínos pro zákazníky 
Zvýšení rychlosti svařování, dokonalý průraz kořene i u silných 
materiálů, úspora plynu a elektřiny. Jednoduchá obsluha. 
 
Omega2 550 Advanced 
Inverter welding machine with software control for welding in 
the heavy industry.  
Application range 
A machine for both manual and automated welding of steel and 
aluminium. Mainly suitable for tube tracks and for heavy 
industrial applications – manufacture of steel structures, 
transport equipment and pressure vessels.  
Benefit for customers 
Faster welding, perfect root penetration of thick materials, gas 
and electric power saving. Simple operation.  
 
 

• MigaLog 
Software pro záznam svařovacích parametrů a provozu strojů 
Migatronic Sigma Galaxy. 
Oblast využití 
Software zaznamenává svařovací parametry a provoz 
svařovacího stroje pro kontrolu správnosti procesu svařování a 
pro tvorbu WPS/WPQR. 
Přínos pro zákazníky 
Snadné zaznamenávání požadovaných parametrů a jejich popis 
na SD kartě pro další zpracování v počítači uživatele. 
 
MigaLog 
Software for the recording of welding parameters and 
operation of Migatronic Sigma Galaxy machines. 
Application range 
The software records the welding parameters and operation of 
the welding machine for the control of the welding process and 
WPS/WPQR creation. 
Benefit for customers 
Simple recording of the required parameters and description 
thereof on an SD card for further processing in the user’s 
computer.  
 
 
mimatic GmbH 
DE – Betzigau    PAV P 103 
 
• Poly Saw 
Procesně bezpečné řezání, drážkování a dělení. 
Oblast využití 
Procesně bezpečné, vysoce výkonné řezání vysokopevnostního 
hliníku, oceli, nerezové oceli a litiny.  
Přínos pro zákazníky 
Poly Saw má až 10x vyšší výkon třískového obrábění ve srovnání 
s dosavadními okružními pilami VHM. 
 
Poly Saw 
Process safe cutting, grooving and parting.  
Application range 
Process safe, high capacity cutting of high-strength 
aluminium, steel, stainless steel and cast iron.  
Benefit for customers 
Poly Saw features up to 10 times higher capacity of metal 
cutting as compared to the existing VHM circular saws. 
 
• Deepmill 
Procesně bezpečné frézování drážek, zapichování a frézování 
žebrových struktur. 
Oblast využití 
Frézovací nástroje s novou výkonovou dimenzí pro 
vysokopevnostní hliník, ocel, nerezovou ocel a litinu. 
Přínos pro zákazníky 
Deep Mill má až 10x vyšší výkon třískového obrábění. 
 
Deepmill 
Process safe groove milling, recessing and milling of ribbed 
structures.  
Application range 
Milling tools offering a new performance dimension for high-
strength aluminium, steel, stainless steel and cast iron.  
Benefit for customers 
Deep Mill features up to 10 times higher capacity of metal 
cutting.  
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• Sectional Thread Cutting = STC 
Při technologii STC se umísťují destičky z tvrdokovu s velkým 
počtem zubů ve vzdálenosti, přizpůsobené profilu závitu, takže 
závit se frézuje na celé délce v sekcích, přitom současně. 
Oblast využití 
Technologie frézování závitů STC, vyvinutá firmou mimatic, byla 
vyvinuta speciálně pro velké závity od M24 výše. Pro velké 
závity dosud není žádná odpovídajícím způsobem přizpůsobená 
technologie frézování závitů. 
Přínos pro zákazníky 
STC má tu výhodu, že je možno podstatně zkracovat procesní 
časy. Časy obrábění obzvláště u kapitálově náročných strojů pro 
velké dílce se drasticky zkracují. 
 
Sectional Thread Cutting = STC 
Using the STC technology you use hard metal plates with a 
large number of teeth at a distance adapted to the thread 
profile so that the thread is milled all along its length in 
sections but simultaneously.  
Application range 
The STC thread milling technology developed by mimatic is 
specially designed for big threads from M24 plus. For big 
threads there has not been any suitable thread cutting 
technology available so far. 
Benefit for customers 
The benefit of STC is that you can reduce process times 
considerably. The machining times get drastically shorter 
particularly in expensive machines.  
 
 
Mink Bürsten, August Mink KG 
DE – Göppingen    PAV V 068 
 
• Mink Care-System® 
Mink Care-System® - odkládání a obrábění součástek s citlivými 
povrchy. 
Oblast využití 
Součástky s citlivými povrchy, jako např. dýhované díly nábytku 
nebo díly z plechu, se často musejí dále zpracovávat, případně 
montovat. Aby se zabránilo poškození, jsou montážní plochy 
místo koberci vybaveny systémem Mink Care-System®: Třísky 
padají mezi vlákna, nevznikají zmetky následkem škrábanců 
nebo důlků na povrchu. 
Přínos pro zákazníky 
Snížení kvóty zmetků díky povrch šetřící vláknové podložce, 
jednoduché doplnění montážních pracovišť, kartáčové desky 
jsou individuálně polohovatelné, snadné posouvání výrobků na 
podložce, nedochází k poškození třískami. 
 
Mink Care-System® 
Mink Care-System® - support for vulnerable surfaces.  
Application range 
Parts with vulnerable surfaces, such as veneered furniture parts 
or metal sheet parts, often have to be further processed or 
installed. To prevent damaging the assembly areas are provided 
with the Mink Care-System® (instead of carpet): Chips fall in 
between bristles and there are no defective pieces resulting 
from scratches or holes in the surface. 
Benefit for customers 
Reduction of defect rate thanks to the bristle support, suitable 
for assembly workplaces, brush plates are individually 
adjustable, simple conveying of products on the support, no 
damaging by chips.  
 

• Mink kartáčové transportní válečky 
Mink kartáčové transportní válečky – šetrná přeprava a doprava 
citlivých výrobků. 
Oblast využití 
Při používání dosavadních transportních válečků z oceli nebo 
plastu často dochází k poškození materiálu přepravovaného 
zboží. Nečistoty, třísky a střípky se pevně usazují a vedou na 
citlivých výrobcích neodvratně ke škrábancům nebo jiným 
poškozením. Použitím kartáčových transportních válečků Mink 
se těmto vadám spolehlivě zabraňuje.  
Přínos pro zákazníky 
Zabraňuje se poškození, dostavení, případně přestavení 
stávajících válečkových drah je jednoduché, bodové uložení 
snižuje hodnotu tření oproti celoplošným podložkám, cizí 
tělíska, např. třísky, padají mezi svazky vláken, transport 
s nízkou hlučností, optimální doprava bez hromadění, měkká 
vlákna kloužou pod dopravovaným zbožím, pružné 
přizpůsobení nosnosti, vláknová podložka, která šetří povrch, 
je možné jednoduché čistění tlakovým vzduchem.  
 
Mink transport brush rollers 
Mink transport brush rollers – delicate conveying and transport 
of vulnerable products.  
Application range 
Using the existing steel or plastic transport rollers the goods to 
be transported are often damaged. Impurities, chips and 
splinters get stuck and on vulnerable products cause 
irreversible scratches or other damages. Using brush transport 
rollers Mink you avoid any such damage reliably.  
Benefit for customers 
Elimination of damage, additional setting or modification of 
the roller track is simple, spot seating reduces friction as 
compared to all-over inserts, foreign particles such as chips fall 
in between bristle bundles, low-noise transport, optimum 
transport without accumulation, soft bristles slip below the 
transported hoods, flexible load-bearing capacity, bristle pad 
protecting the surface, easy to clean by compressed air.  
 
• Mink těsnicí lištové kartáče  
Optimální utěsnění, vedení a nesení pomocí kartáčových lišt 
Mink. 
Oblast využití 
Lištové kartáče Mink mají mnohostranné oblasti použití. 
Zadržují na obráběcích strojích mazací emulze a zachycují 
odletující třísky. Naše těsnicí prvky chrání před prachem a 
hlučností u obráběcích center. Díky velkému počtu a pružnosti 
vláken u kartáčových lišt Mink se otevírají nesčetné možnosti 
kombinací.  
Přínos pro zákazníky 
Bezpečné utěsnění proti odlétávajícím třískám a mazacím 
emulzím, spolehlivě zabraňují stopám po škrábání a broušení, 
velký výběr standardních a speciálních profilů, tělesa kartáčů 
z kvalitních plastů – odolná proti UV a ozonu a vysoce 
zatěžovatelná chemickými a termickými vlivy, optimální 
utěsnění i kulatých, oválných, zakřivených úhlových výřezů. 
 
Mink sealing strip brushes  
Optimum sealing, guiding and carrying by using Mink strip 
brushes.  
Application range 
Mink strip brushes are versatile. They retain lubrication 
emulsions on machine tools and capture flying chips. Our 
sealing elements protect against dust and noise on machine 
tools. Thanks to the large number and flexibility of the bristles 
Mink strip brushes offer countless combinations.  
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Benefit for customers 
Safe sealing protecting against flying chips and lubrication 
emulsions, reliably eliminating scratches and grinding traces, a 
wide selection of standard and special profiles, brushes made 
of quality plastics – UV and ozone resistant, highly resistant 
against chemical and thermal influences, optimum sealing of 
round, oval, or curved angle recesses.  
 
 
Misan s.r.o. 
CZ – Lysá nad Labem   PAV P 147 
 
• Robotizované pracoviště pro výrobu komponent chladičů 
Automatizované pracoviště sestávající z vysokorychlostního 
svislého obráběcího centra BROTHER TC-R2B, 
třísouřadnicového měřicího stroje ZEISS DURAMAX a 6osého 
robota FANUC M-20iA. 
Oblast využití 
Velkosériová a hromadná výroba s využitím vysokorychlostního 
obrábění a automatizovaného přesného měření součástek. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoký výkon a vysoká spolehlivost výroby dílců s možností 
rekonfigurace pro jiný typ obrobků. 
 
Robotized workplace for the manufacture of cooler 
components  
An automated workplace consisting of a high-speed vertical 
machine tool BROTHER TC-R2B, three coordinate measuring 
instrument ZEISS DURAMAX and a 6-axis robot FANUC M-20iA. 
Application range 
Large-scale and mass production using high-speed machining 
and automated precision measuring of parts.  
Benefit for customers 
High capacity and high reliability of production of parts with 
the option of re-configuration for a different type of product.  
 
• Přesná CNC rovinná bruska OKAMOTO ACC-64 AIQ 
Rovinná bruska s inovativním dialogovým řídícím systémem iQ. 
Rozměr upínacího magnetu 600x400 mm. 
Oblast využití 
Velmi přesné rovinné a tvarové broušení v režimu CNC řízení. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduchá obsluha a programování díky revolučnímu řídícímu 
systému se zadáváním požadavku na broušení a orovnávání 
přes dotykovou obrazovku. 
 
Precision CNC surface grinder OKAMOTO ACC-64 AIQ 
A surface grinder with an innovative dialogue control system 
iQ. Fixing magnet size 600x400 mm. 
Application range  
High precision surface and contour grinding in the mode of CNC 
control.  
Benefit for customers 
Simple operation and programming thanks to the revolutionary 
control system putting the grinding and dressing parameters at 
the touch screen.  
 
• BROTHER TC-32 BN QT 
Vysokorychlostní svislé obráběcí centrum japonské výroby 
vybavené dvoupalcovým výměníkem. 
Oblast využití 
Velkosériová výroba dílců nejen z lehkých slitin. 
 
 

Přínos pro zákazníky 
Vysoká rychlost výměny nástroje, palety, vysoká spolehlivost, 
japonská kvalita, minimální zastavěná plocha a spotřeba 
energií. 
 
BROTHER TC-32 BN QT 
High-speed vertical machine tool made in Japan, equipped 
with a two-inch exchanger.  
Application range  
Large scale production of parts, not only from light alloys.  
Benefit for customers 
High speed tool and pallet replacement, high reliability, 
Japanese quality, minimum space requirements, and minimum 
power consumption.  
 
 
MORETTO S.p.A. 
IT – Massanzago (PD)    PAV G1 063 
 
• EUREKA 
EUREKA je inovativní sušicí systém vyvinutý na prudké snížení 
spotřeby energie a zlepšení výkonu během procesu sušení. 
Obsahuje 3 jedinečné technologie: nové modulární sušárny X 
MAX, řízení Flowmatik a unikátní násypky OTX. Tento systém je 
schopen udržovat proces sušení pod kontrolou a optimalizovat 
zpracování polymerů.  
Oblast využití 
Projekt Eureka je vhodný pro sušení v následujících oborech: 
automobilový průmysl, medicína, balení, nápoje, elektronika, 
bílé zboží, optika, telefony, obuv, řízení. 
Přínos pro zákazníky 
Snížení objemu, drastická redukce spotřeby, vyšší výkon, 
kontrola procesu.  
 
EUREKA 
EUREKA is an innovative drying system developed to reduce 
drastically the energy consumption and improve the 
performance in the drying process. It includes 3 exclusive 
technologies: the new X MAX modular dryers, the Flowmatik 
control device and the exclusive OTX hoppers. This system is 
able to keep the drying process under control optimizing the 
polymers treatment. 
Application range 
The Eureka project can be used for drying process in the 
following sectors: Automotive, Medical, Packaging, Beverage, 
Electronics, White goods, Optical, Telephony, Footwear, 
Controls. 
Benefit for customers 
Volume reduction, drastic reduction of consumptions, higher 
performance, process control. 
 
 
NEWTECH s.r.o. 
CZ – Praha 6    PAV B 070 
 
• Ohraňovací lis PPEB-EFL 80/1500 
Ohraňovací lis CNC řízený v sedmi osách s laserovým 
odměřováním přesnosti úhlu ohybu. 
Oblast využití 
Výroba komplikovaných součástí z plechu vyžadujících přesné 
ohyby ve 3D. 
Přínos pro zákazníky 
Laserové odměřování přesnosti umožňuje dosahovat 
výkresových přesností úhlu ohybu na první pokus bez nutnosti 
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vyrábět a přeměřovat více zkušebních dílů pro stanovení 
hodnot odpružení a úvrati beranu. 
 
Press brake PPEB-EFL 80/1500 
CNC press brake controlled in seven axes, with laser measuring 
of the bending angle precision.  
Application range 
Manufacture of complicated metal sheet parts requiring 
precision bends in 3D.  
Benefit for customers  
Laser precision measuring makes it possible to achieve the 
drawing bend angle precision at the first attempt with no need 
to manufacture and measure more testing parts to set the 
values of the spring load and ram dead point.  
 
 
Phytron - Elektronik GmbH 
DE – Gröbenzell    PAV P 094 
 
• Modulární řízení krokových motorů phyMOTION® 
Modulární ovladač Motion-Controller s integrovanými 
koncovými stupni krokových motorů do 5 A, 70 V (jinak 
externí); I/O, (digitální/analogové); USB + Feldbus, Ethernet, 
CAN, Profinet, Profibus...; Interpolace, kodér & vyhodnocování 
teploty; do kroku 1/512. 
Oblast využití 
Pro víceosé systémy krokových motorů; jako decentralizovaná 
inteligence nebo samostatná řešení pro strojírenství a 
automatizaci zařízení, obzvláště pro přesné a speciální 
aplikace: Rozlišení kroků 1/512; kodér & vyhodnocování 
teploty, interpolace. 
Přínos pro zákazníky 
– flexibilní konstrukční velikost a způsob montáže, nízké 
nároky na kabeláže  
– perfektní přizpůsobení: možný je specifický vývoj pro 
zákazníka  
– software bez nákladů, vývojové prostředí a rozhraní LABVIEW. 
 
Modular motion controller for stepper motors phyMOTION® 
A modular motion controller with integrated terminals of 
stepper motors up to 5 A, 70 V (otherwise external); I/O, 
(digital/analogue); USB + Feldbus, Ethernet, CAN, Profinet, 
Profibus...; Interpolation, encoder & temperature evaluation, 
up to 1/512 step. 
Application range 
For multi-axis stepper motor systems; as decentralised 
intelligence or independent solution for mechanical 
engineering and automation, primarily for precision and 
special applications. Step resolution 1/512; encoder & 
temperature evaluation, interpolation. 
Benefit for customers 
– flexible design size and installation procedure, low cabling 
requirements  
– perfect fit: customized design possible  
– software without costs, development environment and 
interface LABVIEW. 
 
• Svorka krokového motoru 1-Step-Drive-5A-48V 
Svorka krokového motoru pro SIMATIC ET 200®S 
s integrovaným vysoce přesným výkonovým koncovým stupněm 
pro bipolární buzení dvoufázových krokových motorů ve 4, (6) 
nebo 8vodičovém provedení; 5 APEAK, 24 až 48 Vss. 
 
 

Oblast využití 
Použití v řídících jednotkách Siemens SPS SIMATIC ET 200®S. 
Jemné polohování 1/512 kroků (relativní a absolutní 
polohování, provoz na otáčky, najíždění podle referenčního 
bodu), maximálně 510.000 kroků/s, 2 digitální vstupy pro 
koncové a referenční spínače. 
Přínos pro zákazníky 
1-STEP-DRIVE-5A-48V úspěšně absolvoval v plném rozsahu 
systém snesitelnosti, prováděný firmou SIEMENS. 
Parametrizace výkonových koncových stupňů a diagnostika 
online. Programování přes STEP®7, konfigurační adresáře 
(soubor HSP), LED pro nadproud, nadteplotu, najížděcí příkaz, 
případně chod motoru, ...  
 
Stepper motor module 1-Step-Drive-5A-48V 
A stepper motor module for SIMATIC ET 200®S with integrated 
high-precision power terminal for bipolar excitation of two-
phase stepper motors in 4-, (6-) or 8-conductor version;  
5 APEAK, 24 to 48 Vss. 
Application range 
Used in control units Siemens SPS SIMATIC ET 200®S. Fine 
positioning of 1/512 steps (relative and absolute positioning, 
running infinitely rotating axes, movement to a reference 
point), max. 510 000 steps/s, 2 digital inputs for terminal and 
reference switches.  
Benefit for customers 
1-STEP-DRIVE-5A-48V has successfully completed the system 
compliance text by SIEMENS. Parameterisation of performance 
and diagnosing online. Programming through STEP®7, 
configuration directories (HSP file), LED for excessive current, 
excessive temperature, movement order, or else motor 
running, …  
 
• 200krokový 2fázový hybridní krokový motor série 
(ZSS/VSS/VSH) 
Extrémně spolehlivé 200krokové 2fázové hybridní krokové 
motory pro náročné automatizační procesy.  
Optimální geometrie a magnetizace pro „smooth-running“. 
Oblast využití 
Série pro standardní podmínky prostředí nebo pro extrémní 
prostředí: Vakuum (UHV) až 10 ^-11 hPa, schopné práce při 
nízkých teplotách pro He (-269 °C) nebo N2 (-196 °C), schopné 
práce při vysokých teplotách (230°; vinutí max. 300°) a 
extrémní intenzitu záření do 10^6 J/kg, momenty držení 3,8 
mNm až 9,9 Nm; konstrukční velikosti 19 až 125. 
Přínos pro zákazníky 
Opce: Převodovka, brzda motoru, inkrementální čidlo.  
2. Konec hřídele, chladicí těleso, spojka, teplotní senzory atd. 
Možná jsou specifická přizpůsobení pro zákazníka. Zkušenosti 
po celá desetiletí v extrémních podmínkách aplikací. 
 
200-step 2-phase hybrid stepper motor series 
(ZSS/VSS/VSH) 
Extremely reliable 200-step 2-phase hybrid stepper motors for 
discerning automation processes.  
Optimum geometry and magnetisation for smooth-running. 
Application range 
A series for standard environments or extreme conditions: 
Vacuum (UHV) up top 10 ^-11 hPa, ready to work at low 
temperatures for He (-269 °C) or N2 (-196 °C), ready to work at 
high temperatures (230°; winding 300° max.) and extreme 
radiation intensity up to 10^6 J/kg, holding moment 3.8 mNm 
to 9,9 Nm; design size 19 to 125. 
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Benefit for customers 
Options: gearbox, motor brake, incremental sensor. 2. Shaft 
end, cooling unit, clutch, temperature sensors, etc. Customized 
solutions available. Decades of experience in extreme 
application conditions.  
 
 
PIOVAN CENTRAL EUROPE GmbH 
AT – Brunn am Gebirge – Wien   PAV G1 045 
 
• Lybra 
Piovan vyrábí široké spektrum dávkovacích stanic s možností 
dávkování dvou a více materiálů pro všechny typy výrobků 
(základní materiál, regranulát, barva a aditiva).  
Oblast využití 
Lybra je gravimetrická dávkovací jednotka s kontinuálním 
měřením hmotnosti, která vyniká vysokou přesností, 
pokročilým ovládáním a intuitivním uživatelským rozhraním. 
 
Lybra dosers 
Piovan manufactures a wide range of single and multiple 
station dosers for feeding all types of product (virgin, regrind, 
masterbatch and additives) to presses and extruders. 
Application range 
Lybra is the brand of a line of continuous weight-loss 
gravimetric dosing units, which stand out for their high 
precision, advanced controls and intuitive user interface.  
 
• PDT 
Temperační jednotky Piovan Digitemp s jednocestným nebo 
dvojcestným chladícím okruhem jsou novým řešením pro vodní 
chlazení.  
Oblast využití 
Jsou speciálně vyvinuty pro dvojitou funkci ohřívání a chlazení 
vstřikovacích lisů a vyfukovacích strojů. Do procesního okruhu 
dodávají vodu o specifické teplotě, tlaku a průtoku. 
 
Piovan Digitemp Thermorefrigerators 
With a range of three models available in the single or dual 
circuit versions, Piovan Digitemp Thermorefrigerators are a new 
solution of water-cooled chillers.  
Application range 
Designed especially for injection and blow-moulding machines, 
these units supply water at a specific temperature, pressure 
and flow rate, performing the dual function of heating and 
cooling the process circuit. 
 
 
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
CZ – Uherský Brod   PAV F 009, VP G 005 
 
• Breuckmann b-INSPECT 3D 
Plně automatizovaný, kompletně zakrytovaný měřicí systém 
umožní rychle a spolehlivě vyhodnotit veškeré odpovídající 
parametry lopatek turbín i v dílenském prostředí. Skenováním 
vygenerovaná data jsou automaticky srovnána s CAD modelem. 
Zpětná projekce zjištěných odchylek na měřený objekt usnadní 
jejich detekci a celkovou interpretaci výsledků. 
Oblast využití 
Každá moderní turbína se opírá o funkčnost více než 1.000 
jednotlivých lopatek turbíny, které vyžadují striktní měření. 
Kvůli požadované výrobní přesnosti, v řádu několika 
mikrometrů, je kontrola kvality nutností.  

Tento systém je v rychlosti i kvalitě inspekce turbínových 
lopatek bezkonkurenční. 
Přínos pro zákazníky 
Inspekce lopatek na b-INSPECT je v porovnání s klasickými SMS 
stroji až 10x rychlejší. Kromě toho jsou výsledky inspekce 
kompletnější a více vypovídající. Úplnost výsledků a hustota 
naměřených dat plně vyhovuje požadavkům kvalitní inspekce. 
 
Breuckmann b-INSPECT 3D 
A fully automated, completely covered measuring system for 
fast and reliable evaluation of all pertinent parameters of 
turbine blades in workshop conditions. Data generated by 
scanning are automatically compared to a CAD model. Reverse 
projection of deviations on the measured object will make them 
easier to detect and present overall results in a clear way.  
Application range 
Each modern turbine relies on the functionality of more than 
1,000 blades requiring strict measuring. For the sake of the 
required production precision, in micrometers, quality control 
is a must. The system has no competition in terms of the 
fastness and quality of turbine blade inspections.  
Benefit for customers 
Inspection of blades using the b-INSPECT is up to 10 times 
faster as compared to the conventional SMS machines. Apart 
from that the inspection results are more complete and 
informative. The consistency of results and density of measured 
data comply with the requirements for quality inspection.  
 
• Konturograf Optacom VC-10-EL 
Konturograf, který může být rozšířen o drsnoměr a o rotační 
měření ve spojení s rotačním a naklápěcím stolem RSY 240-25. 
Oblast využití 
Přístroje lze využít při měření kontury. Nebo lze současně měřit 
drsnost povrchu. Použije-li se automatický rotační naklápěcí 
stůl RSY 240-25, lze měřit konturu rotačních součástí, např. 
evolventní ozubení, popř. je možné vyhodnocovat odchylky 
tvaru a polohy součásti, např. přímost, rovnoběžnost, 
souosost, kruhovitost apod. 
Přínos pro zákazníky 
Měření na tomto přístroji ušetří pracovní prostory díky koncepcí 
4 v 1 (konturograf, drsnoměr, kruhoměr, rotační měření). 
Vysoká měřicí přesnost ± (0,5+L/100)µm. Přímo na špičce 
doteku je rozlišení 3nm. Měřicí rozsah je neuvěřitelný: lze měřit 
v celém pohybu obou os. Standardní rozsah je 325 /425 mm. 
Potřebuje-li zákazník, lze měřicí rozsah rozšířit dle jeho 
požadavků. 
 
Contourograph Optacom VC-10-EL 
A contourograph that can optionally be equipped with 
roughness meter and rotating measuring in connection with 
the rotating and tilting table RSY 240-25. 
Application range 
The indicator may be used when measuring contours. Or, you 
can measure surface roughness simultaneously. If you use the 
automatic rotating and tilting table RSY 240-25 you can 
measure the contours of rotating parts, such as involute 
gearing, or you can evaluate contour and position deviations, 
such as straightness, parallelism, alignment, roundness, etc.  
Benefit for customers 
Using this instrument for measuring you will save working 
space thanks to the 4 in 1 design (contourograph, roughness 
meter, roundness meter, rotating measuring). High measuring 
precision ± (0.5+L/100) µm. Straight at the touch tip the 
resolution is 3nm. The measuring scope is unbelievable: you 
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can measure all along the movement of both axes. Standard 
scope 325 /425 mm. If the customer needs the measuring 
scope may be extended to its requirements. 
 
• Werth TomoScope 200 
Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj se senzorem pro 
počítačovou tomografii. TomoScope 200 je kombinací 
počítačové tomografie a multisenzorového souřadnicového 
měření v jednom zařízení. 
Oblast využití 
Měření vnitřních geometrií a nedosažitelných prvků (např. 
skryté hrany, nedotoky, vnitřní defekty). Získání kompletní 
geometrie dílce v jedné měřicí sekvenci. Vysoce precizní měření 
funkčních elementů užitím kontaktního nebo optického 
senzoru. 3D komparace nominálních a aktuálních dat jako 3D 
zobrazení odchylek sítě bodů vůči CAD modelu. Generování CAD 
dat z měřené sítě bodů. 
Přínos pro zákazníky 
Schopnost přesné rozměrové inspekce i na nepřístupných 
oblastech kontrolovaného dílce nedestruktivní metodou. 
Kombinace měření s výpočtovou tomografií a dalšími senzory 
v jedné měřicí sekvenci. Výhoda CT je schopnost získat za krátký 
čas velké množství bodů měřených skrze vysoce přesný 
multisenzorový souřadnicový měřicí stroj. 
 
Werth TomoScope 200 
A multi-sensor coordinate measuring instrument with a 
computer tomography sensor. TomoScope 200 is a combination 
of computer tomography and multi-sensor coordinate 
measuring in one.  
Application range 
Measuring on inner geometry and hard-to-reach elements 
(such as hidden edges, internal defects, etc.). You get a 
complete geometry within one measuring sequence. High 
precision measuring of functional elements by using contact or 
optical sensors. 3D comparing of nominal and actual data in 
the form of 3D imaging of deviations of the raster against the 
CAD model. CAD data generated from the measured raster.  
Benefit for customers 
The ability of precise dimension inspection even in hard-to-
reach areas of the inspected part using non-destructive 
technique. Combination of measuring and computer 
tomography and other sensors in one measuring sequence. The 
CT advantage is to get a large number of points in a short time 
measuring by using a high precision multi-sensor coordinate 
measuring instrument. 
 
• Werth VideoCheck 250/400 
Ústředním rysem souřadnicového měřicího stroje Werth 
VideoCheck® je senzor pro zpracování obrazu. Systém pro 
zpracování obrazu byl navržen pro rozměrovou kontrolu při 
automatickém měření komplikovaných dílů i s extrémně nízce 
kontrastním povrchem. 
Oblast využití 
Werth VideoCheck 250/400 byl vyvinut pro zajištění 
ekonomické kontroly jakosti ve výrobních závodech. 
Přínos pro zákazníky 
Série přístrojů Werth VIDEO-CHECK splňuje veškeré požadavky 
na vysokou přesnost. Měřicí software WinWerth® zabezpečuje 
účinnou a jednoduchou činnost systému. Možnosti využití lze 
rozšířit integrací dotekového senzoru. 
 
Werth VideoCheck 250/400 
The key characteristic of the coordinate measuring machine 
Werth VideoCheck® is a sensor for image processing. The image 

processing system was designed for dimension inspections 
during automatic measuring of complicated parts even with 
extremely low contrast surface.  
Application range 
Werth VideoCheck 250/400 was developed with the objective of 
an economic quality control in production plants.  
Benefit for customers 
The Werth VIDEO-CHECK series complies with all requirements 
for high precision. The measuring software WinWerth® 
guarantees an efficient and simple activity of the system.  
The application range may be extended by integrating a touch 
sensor.  
 
• Werth ShaftScope 
Werth ShaftScope je měřicí zařízení pro kontrolu rotačních dílů 
až do průměru 200 mm a celkové délky 1000 mm. 
Oblast využití 
S rostoucím využitím souřadnicové technologie je nyní měřicí 
čas v průběhu kontroly rozhodujícím faktorem. Werth vyvinul 
speciální měřicí přístroj pro kontrolu rotačních dílů jako jsou 
hřídele, které vyžadují maximální přesnost a co možná nejnižší 
nejistotu měření díky jejich nárokům na funkční hybnost. 
Automobilové hřídele zahrnují komponenty motoru, jako jsou 
vačkové a klikové hřídele, hnací kola, řídicí ústrojí a další 
oblasti automobilové konstrukce. 
Přínos pro zákazníky 
Díky extrémně tuhé konstrukci, moderním ložiskům a 
lineárnímu vedení může být dosaženo vysoké akcelerace, což 
snižuje čas měření. Krátké měřicí časy jsou dosaženy nejenom 
vysokou pojezdovou rychlostí, ale především užitím velmi 
rychlého systému pro zpracování obrazu. 
 
Werth ShaftScope 
Werth ShaftScope is a measuring instrument for inspections of 
rotating parts up to 200 mm in diameter and total length of 
1000 mm.  
Application range 
Along with the ever-growing usage of coordinate technologies 
the time is now the decisive factor during inspections. Werth 
developed a special measuring instrument for the inspection of 
rotating parts, such as shafts, requiring maximum precision 
and the lowest possible measuring uncertainty in view of the 
functional mobility requirements. Automotive shafts include 
engine components, such as cam and crank shafts, drive gears, 
steering device and other parts of the automobile design.  
Benefit for customers 
Thanks to the extremely rigid design, modern bearings and 
linear process you can reach a high acceleration, and hence 
reduce the time of measurement. Short measuring times are 
achieved not only by a high travel speed but primarily by using 
a very fast image processing system.  
 
 
PROMINENT, spol. s r.o. 
CZ – Kroměříž    PAV F 030 
 
• FISCHERSCOPE XAN 
Rentgenofluorescenční přístroj pro měření tlouštěk vrstev a 
analýzu materiálů. 
Oblast využití 
Automobilní, galvanický, letecký, elektrotechnický průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
– úspora materiálu, úspora energie atd. 
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FISCHERSCOPE XAN 
X-ray fluorescent instrument for the measuring of layer 
thickness and material analysis.  
Application range 
Automotive, galvanisation, aircraft and electrical engineering 
industries.  
Benefit for customers 
– saving material, saving power, etc.  
 
 
PSG CR s.r.o. 
CZ – Prostějov    PAV V 085 
 
• Výroba průmyslového těsnění, zakázková a sériová výroba. 
Široký sortiment těsnících prvků. 
Plastové, korkové, pryžové, gumové, papírové, samolepicí O-
kroužky, silikonové pryže. Vrstvené a laminované podložky, 
plastové výlisky, konvenčně a fotochemicky obráběné součásti. 
Kompletace. 
Oblast využití 
Letecký průmysl, elektrotechnický průmysl, průmyslové 
vakuum, zbrojírenský průmysl, petrochemický průmysl, 
farmaceutika, polovodiče, telekomunikace, automotive, výroba 
léčiv, lehký průmysl, baterie - akumulátory, audio technika, 
vysoce přesné prům. zařízení. 
Přínos pro zákazníky 
Komplexní servis a služby v oblasti zásobování a řízení 
skladových zásob. Metoda Kanban, DLF. EDI komunikace. J.I.T. 
zásobování linek, zakázková a sériová výroba. Předvýrobní 
kompletace. Přidaná hodnota. 
 
Manufacture of industrial seals, customized and large-scale 
production. Wide range of sealing elements.  
Plastic, cork, rubber, paper, self-adhesive O-rings, silicon 
rubber. Composite and laminated pads, plastic moulds, 
conventionally and photo-chemically worked parts. Assembly.  
Application range 
The aircraft industry, electrical engineering, armament 
industry, petrochemical industry, pharmaceutical industry, 
semi-conductors, telecommunications, automotive, production 
of pharmaceuticals, light industry, batteries – accumulators, 
audio equipment, high precision industrial equipment.  
Benefit for customers  
Comprehensive service in the area of storage supplies and 
inventory management. Kanban, DLF. EDI communication. 
J.I.T. line feeding, customized and large-scale production. Pre-
production assembly. Added value.  
 
 
PTV, spol. s r.o. 
CZ – Hostivice    PAV B 075  
 
• Progress Jet III 
Doplňkové vybavení CNC stolů pro řezání vysokotlakým vodním 
paprskem. Vylepšená verze systému naklápění řezací hlavy do 
±45° od kolmice. 
Oblast využití 
Pro kompenzaci technologické chyby (úkosu) nebo 3D řezání.  
Přínos pro zákazníky 
Ve srovnání s předchozími verzemi vykazuje vyšší odolnost proti 
nepříznivým vlivům technologie.  
Umožňuje aplikovat dynamičtější režim, a tím dosáhnout 
přesnějšího řezu. 
 

Progress Jet III 
Accessories for CNC tables for the high-pressure water beam 
cutting. An innovated version of the cutting head inclination 
up to ±45° from the normal.  
Application range 
Compensation of technological errors (bevel) or 3D cutting.  
Benefit for customers 
Compared to the previous versions the latest one features a 
higher resistance against adverse influence of the technology.  
You can apply a more dynamic mode and thus achieve a more 
precise cut.  
 
 
RATHGEBER, k.s. 
CZ - Bystřice nad Pernštejnem   PAV B 006 
 
• CHROMOTION 
CHROMOTION patří mezi 3D značení nové generace. Jemná 
elegance se skvělým vzhledem dodá výrobku třetí rozměr. 
Oblast využití 
Flexibilní materiál odolný proti povětrnostním vlivům.  
Lze vyrobit jakýkoliv tvar, možná jsou i jednotlivá písmena 
nebo reliéfní ražení. Výroba je možná už od malého počtu kusů. 
Výrobek odpovídá automobilovým normám. 
Přínos pro zákazníky 
CHROMOTION je vhodný i pro značení výrobků ve strojírenství 
díky vysoké odolnosti. Odolává povětrnostním vlivům, UV 
záření, mechanickému působení, ředěné kyselině a louhům, 
benzínu, oleji, tukům, teplotám od -30 °C do +120 °C. 
 
CHROMOTION 
CHROMOTION ranks among 3D marking of new generation. Fine 
elegance with magnificent look adding the third dimension to 
your product.  
Application range 
Flexible material resistant against weather conditions.  
You can make any shape, individual letters or embossing. You 
can start production from a small number of pieces. The 
product conforms to automotive standards.  
Benefit for customers  
Thanks to its high resistance CHROMOTION is suitable for the 
marking of products in mechanical engineering.  
Resistant against weather conditions, UV radiation, mechanical 
wear, diluted acids and bases, petrol, oil, grease, temperatures 
from -30 °C to +120 °C. 
 
 
REIS ROBOTICS, Reis GmbH & Co. KG Maschinenfabrik 
DE – Obernburg    PAV G2 050 
 
• Ovládání robotů ROBOTstarVI – hvězda mezi řídícími 
systémy  
Nové řízení ohromí velkým množstvím výsledků nového vývoje 
jako je integrované rozhraní CAD/CAM (import CAD-dat pro 
převod do robotického programu) a použití jazyků daných 
zemí. 
Oblast využití 
Jedno z nejmodernějších řízení robotů na celém světě – vytváří 
nová měřítka v programování a obsluze robotů. 
Přínos pro zákazníky 
Uživatel může sám a individuálně vytvářet grafickou 
uživatelskou plochu. Se systémem IntegratedSafety pracuje 
integrované volně programovatelné bezpečnostní SPS na 
ochranu osob v pracovním dosahu robota přímo v systému 
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Safety Controller, vyvinutém přímo firmou Reis a licencovaném 
jinými výrobci robotů. Použitím jazyků daných zemí se 
usnadňuje programování a umožňuje odstraňování 
potenciálních chyb obsluhy. Doba programování se zkracuje až 
o 30 %. 
 
Robot control ROBOTstarVI – a star among control systems  
The new control will amaze you with the large quantity of 
results of the new development, such integrated CAD/CAM 
interface (import CAD-data to be transferred to the robotic 
programme) and local languages.  
Application range 
One of the latest robot controls all over the world – 
constituting new standards in robot programming and 
operation.  
Benefit for customers 
The user can individually create its graphic user area. Along 
with the IntegratedSafety system there is an integrated 
programmable safety SPS protecting the operators within the 
robot’s reach directly in the Safety Controller system developed 
by Reis and licensed by other robot manufacturers. Using local 
language makes programming simpler and helps remove 
potential operator errors. Programming time is shorter by 30%. 
 
•Světová novinka: Inovativní ruční programovací přístroj 
reisPAD 
Nový, revoluční ruční programovací přístroj s obslužnou 
plochou s dotykovou obrazovkou bez mechanických a 
elektrických ovládacích prvků. 
Oblast využití 
Inovativní programování a obsluha robotů. 
Přínos pro zákazníky 
Intuitivní obsluha pomocí haptických prvků na okraji monitoru. 
Velký 10,4“ Multi-Touch-Display, odolný proti poškrábání, 
nízká váha, BalancedUse pro obsluhu na pravé/levé straně, 
sharePAD pro použití libovolného počtu robotů a wirelessTEACH 
jsou další významné charakteristické rysy.  
Všechny funkce kromě nouzového vypnutí a potvrzovací klávesy 
se aktivují přes dotykovou obrazovku.  
Firma Reis současně díky komunikaci s osvědčeným systémem 
reisSafetyController vždy zaručuje bezpečnou funkci zařízení. 
 
New product on the world: Innovative manual programming 
instrument reisPAD 
A new revolutionary manual programming instrument, 
operated by touch screen, no mechanical or electrical control 
elements.  
Application range 
Innovative programming and operation of robots.  
Benefit for customers 
Intuitive operation by using haptic elements at the monitor 
side. A large 10.4“ Multi-Touch-Display resistant against 
scratches, low weight, BalancedUse for the operation on the 
right/left hand side, sharePAD for any number of robots and 
wirelessTEACH are other significant characteristic features.  
All functions, apart from the emergency switch off and enter 
key, are activated at the touch screen.  
Thanks to the communication with the proven system 
reisSafetyController Reis always guarantees safe operation.  
 
 
 
 
 

REM-Technik s.r.o. 
CZ – Brno     PAV D 001 
 
• Bezdrátové spínače Steute 
Představíme širokou paletu bezdrátových spínačů německé 
firmy Steute, které najdou svoje uplatnění ve strojírenství, 
automobilovém průmyslu či domovní automatizaci. 
Oblast využití 
Bezdrátové spínače lze napájet z alternativních zdrojů, jako 
solární panel či piezoelektrický měnič, proto už nejsou potřeba 
žádná elektrická vedení. Dosah signálu až 50 m v budově a 700 
m při volném šíření. Bezdrátový přenos je zabezpečený ve 
frekvenčním pásmu 868 MHz s protokolem EnOcean. Lze použít 
v Ex prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti instalace vedení, 
možnost použít bezdrátové produkty i v Ex prostředí, 
bezúdržbový provoz, umístění spínačů je možné flexibilně 
měnit, ekologický provoz. 
 
Wireless switches Steute 
We present a wide range of wireless switches manufactured by 
the German company Steute used in mechanical engineering, 
automotive industry or household automation.  
Application range 
Wireless switches can be supplied by alternative sources, such 
as solar panel or piezoelectric transducer, and therefore you 
don’t need any electric line. Signal reach up to 50 m inside a 
building and 700 m in free space. Wireless transmission takes 
place in the frequency band 868 MHz with EnOcean protocol. It 
can be used in Ex environment. 
Benefit for customers 
Simple and quick installation with no need to install line, 
wireless products can be used in Ex environment, maintenance 
free operation, flexible location of the switches, 
environmentally-friendly operation.  
 
• Servopohon PY s velkým vnitřním průměrem duté hřídele 
Servopohon PY od firmy STÖBER – kompaktní krátká 
konstrukce, převody 3-27, neobvykle velký vnitřní průměr duté 
hřídele 28 nebo 38 mm, pro protažení energetických vedení 
pohonem. 
Oblast využití 
Servopohon PY poskytuje rovnováhu mezi výkonem motoru, 
krouticím momentem, vysoký dynamickým rozsahem a 
synchronizací. Dynamiku motoru lze navíc upravovat.  
PY existuje ve 2 velikostech, v 1, 2 nebo 3stupňovém provedení 
s převody 3/9/27, jmenovitý krouticí moment 14-362 Nm, 
rozběhový moment 47-500 Nm, rychlost až 1 000 ot/min. 
Přínos pro zákazníky 
Kompaktní konstrukce = prostorově nenáročný servopohon, 
zvýšení výkonu, možnost protažení energetických vedení 
pohonem přináší zjednodušení konstrukce pro průmyslové 
pohony, strojní zařízení, automatické montážní stroje, 
laserovou techniku vhodný do všech strojírenských výrob. 
 
Servo drive PY with a large inner diameter of the hollow 
shaft  
Servo drive PY by STÖBER – compact short design, gear ratio 
range 3-27, extra large inner diameter of the hollow shaft 28 or 
38 mm, for passing through supply lines.  
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Application range 
The servo drive PY provides balance between the motor power, 
torque, high dynamic range and synchronisation. Motor 
dynamics can be modified.  
PY is available in 2 sizes, in 1, 2 or 3 speed make with gear ratio 
range 3/9/27, nominal torque 14-362 Nm, acceleration torque 
47-500 Nm, speed up to 1 000 rpm. 
Benefit for customers 
Compact design = the servo drive does not occupy too much 
space, increased performance, the possibility of passing 
through supply lines means simplified design of industrial 
drives, machines and equipment, automatic assembly 
machines, laser equipment suitable for all mechanical 
engineering production plants.  
 
• Lineární pohony RCP4 
Nové lineární pohony RCP4 od japonské firmy IAI jsou rychlejší, 
unesou vyšší zatížení a zvyšují produktivitu aplikací. RCP4 jsou 
efektivní náhradou pneumatických válců. 
Oblast využití 
RCP4 typu válec mají zdvih 500 mm, typu jezdec 800 mm, 
rychlost 1 440 mm/s a unesou zatížení 80 kg. Díky 
inteligentnímu řízení pohon sám navrhne optimální pohybovou 
rampu s minimálním časem cyklu a upozorní na blížící se čas 
údržby na základě sledování počtu zdvihů. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká přesnost a rychlost aplikací, snížení nákladů - lineární 
pohony mají nízkou spotřebu elektrické energie, kompaktní 
design s vysokou pevností, bezúdržbový provoz a dlouhá 
životnost, jednoduchý programovací software, dodací termín 
do 30 dní. 
 
Linear actuators RCP4 
New linear actuators RCP4 by the Japanese company IAI are 
faster, resistant to higher load and increase application 
productivity. RCP4 efficiently replace pneumatic cylinders.  
Application range 
RCP4 actuators of cylinder type feature stroke of 500 mm, 
driver type 800 mm, speed 1 440 mm/s, load bearing capacity 
80 kg. Thanks to the intelligent control the actuator designs 
the optimum movement ramp with minimum cycle time and 
signals maintenance period based on the monitoring of the 
number of strokes.  
Benefit for customers 
High precision and fastness of applications, cost cutting – 
linear actuators are characterised by low power consumption, 
compact highly rigid design, maintenance free operation and 
long life, simple programming software, delivery time up to 30 
days.  
 
 
Rittal Czech, s.r.o. 
CZ – Zdiby u Prahy    VP F 006 
 
• Systémový samostatně stojící rozváděč SE8 
Samostatně stojící systémový rozváděč s rozměry (šxvxh) od 
600x1800x400 mm až do 1800x200x500 mm. Provedení 
ocelový plech, RAL 7035, IP55/NEMA12. 
Oblast využití 
Samostatně stojící rozváděčové skříně se používají v mnoha 
oborech průmyslu a technického vybavení budov. Typickými 
příklady použití jsou např. kompaktní stroje a zařízení. 
 
 

Přínos pro zákazníky 
Úspora času při instalaci, není nutná montáž bočnic a zadních 
stěn. Vysoká zatížitelnost montážní desky a konstrukce skříně.  
Plná kompatibilita vnitřního vybavení se systémovým 
příslušenstvím TS8. Jedno objednávací číslo = kompletní skříň. 
 
Standalone system electric box SE8 
Standalone system electric box, dimensions (wxhxd) from 
600x1800x400 mm up to 1800x200x500 mm. Made of steel 
sheet, RAL 7035, IP55/NEMA12. 
Application range 
Standalone electric boxes are used in many industrial branches 
and as equipment of buildings. Typical examples are compact 
machines and equipment.  
Benefit for customers 
Time saving installation, no need to install sides and back. 
High load bearing capacity of the assembly board and box 
frame. Full compatibility of interior equipment with system 
accessories TS8. One order number = complete box.  
 
 
RUF GmbH & Co. KG Brikettieranlagen 
DE – Zaisertshofen    PAV P 077 
 
• RUF briketovací systémy RUF 90/2500/150  
Briketovací zařízení RUF 90/2500/150, speciálně vyvinuto pro 
briketování velkých množství hliníkových třísek. 
Oblast využití 
RUF 90/2500/150 pracuje se specifickým lisovacím tlakem 
2500 kg/cm2. Vyráběné brikety mají průměr 150 mm při délce až 
150 mm. Díky vysokým výkonovým datům toto zařízení vyrábí 
v taktu sedmi sekund brikety o průměrné váze přes čtyři 
kilogramy. Z toho vyplývá výkon u hliníkových třísek přibližně 
dvě tuny za hodinu. 
Přínos pro zákazníky 
Hlavní užitek pro uživatele spočívá ve značném zvýšení hodnoty 
hliníkových třísek.  
Další výhodou je snížení objemu a zpětné získávání drahých 
chladicích maziv, která se vylisují a mohou se znovu využívat. 
 
RUF BRIKETTIERSYSTEME RUF 90/2500/150  
Briquetting system RUF 90/2500/150, specially developed for 
the briquetting of large volumes of aluminium chips.  
Application range 
RUF 90/2500/150 works with a specific pressure of 2500 
kg/cm2. The briquette diameter is 150 mm and length up to 150 
mm. Thanks to high performance the system produces 
briquettes in 7 second cycles, average weight over four 
kilograms. Thus you get approximately 2 tons of aluminium 
chips per hour.  
Benefit for customers 
The main benefit for the user is an increased value of the 
aluminium chips. Another benefit is reduced volume and 
production of expensive cooling lubricants which are pressed 
out and ready to repeated use.  
 
 
S.C.M. srl 
IT – Murisengo    PAV F 079 
 
• Držáky nástrojů s polygonálním dříkem  
Široký sortiment sklíčidel pro závitníky, sklíčidel pro frézování, 
držáků nástrojů a adaptérů.  
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Oblast využití  
Obrábění (řezání vnitřních závitů, frézování, vrtání, 
vyvrtávání). 
Přínos pro zákazníky 
Velmi přesný dřík pro soustruhy, které kombinují frézovací a 
obráběcí operace.  
 
Polygonal shank tool holders 
Wide range of tapping chucks, milling chucks, tool holders and 
reductions. 
Application range 
Chip removal activities (tapping, milling, drilling, boring). 
Benefit for customers  
Very precise shank for lathe machines, which combines milling 
and turning operations. 
 
• SYNCROLIZE 
Sklíčidlo pro závitníky pro synchronizované řezání vnitřních 
závitů, s mikrokompenzací. 
Oblast využití  
Všechny postupy řezání vnitřních závitů na moderních CNC 
strojích.  
Přínos pro zákazníky 
Delší životnost, až o 300 % více než běžná sklíčidla, vysoce 
kvalitní závity s perfektní tolerancí.  
 
SYNCROLIZE 
Tapping chuck for synchronized tapping, with 
microcompensation. 
Application range 
All tapping procedures on modern CNC machines. 
Benefit for customers  
Increase tool life up to 300 % more than collect chucks, high 
quality threads in perfect tolerance. 
 
• WELER 
Sklíčidlo s vysokou upínací silou. Upínací síla více než 600 Nm a 
souosost do 3 mikronů. 
Oblast využití  
Frézování s vysokým krouticím momentem, dokončovací 
frézování a přesné frézování.  
Přínos pro zákazníky 
Delší životnost nástrojů, vyšší kvalita obráběného kusu.  
 
WELER 
High clamping force chuck. Clamping force more than 600 Nm 
and concentricity up to 3 micron. 
Application range 
High torque milling, finish milling and precision drilling. 
Benefit for customers  
Increase tool life, higher quality of the worked metal artefact. 
 
 
SCHULER AG 
DE – Göppingen    PAV B 039 
 
• Lis s rámem ve tvaru C 
Lis v konstrukčním provedení C pro práce s ručním vkládáním. 
Oblast využití 
Lis Beutler CB-250 se výborně hodí k výrobě dílů pro průmysl 
výroby automobilů, užitkových vozidel a dodavatelský průmysl, 
pro vedlejší stavební profese, přístroje pro domácnost, pro 
elektro a elektronický průmysl. 
 

Přínos pro zákazníky 
Lis Beutler CB-250 odpovídá v plném rozsahu nejaktuálnějším 
bezpečnostním ustanovením pro lisy, sloužící pro práce 
s ručním vkládáním. Díky kompaktní konstrukci a ideálnímu 
poměru lisovací síly a vlastní váhy je obohacením pro každý 
provoz a přitom neklade nároky na větší místo. Po doplnění díly 
jako je volná vačka nebo frekvenční měnič může být lis CB-250 
osazen vypouštěcím ventilem a mít plynulou regulaci rychlosti. 
 
C-shape frame press  
A press designed in C shape for manual placing operations.  
Application range 
Beutler CB-250 is ideal for the production of parts for the 
automotive industry, SUVs and delivery industry, for secondary 
building professions, for the electric and electronic industries. 
Benefit for customers 
Beutler CB-250 meets all current safety requirements for 
presses used for manual placing operations. Thanks to its 
compact design and ideal pressing force/own weight ratio the 
press is beneficial for any plant without occupying large space. 
Equipped with components such as free cam or frequency 
converter the press CB-250 may be provided with a discharging 
valve and smooth speed control.  
 
 
SoliCAD, s.r.o. 
CZ – Benátky nad Jizerou   PAV P 019 
 
• T-FLEX 12 3D parametrický CAD 
3D parametrický hybridní modelář postavený na jádře 
Parasolid®. 
Oblast využití 
3D CAD modelování. 
Přínos pro zákazníky 
– zrychlení programu, vylepšení funkcí,  
– výborný poměr cena/výkon, 
– nové jádro Parasolid®. 
 
T-FLEX 12 3D parameter CAD 
3D parameter hybrid modeller built on Parasolid® core. 
Application range  
3D CAD modelling. 
Benefit for customers 
– faster programme, improved functions,  
– excellent price/performance ratio, 
– new Parasolid® core. 
 
• SPRUTCAM 
Profesionální CAM aplikace, umožňuje až 5osé plynulé 
obrábění. 
Oblast využití 
Generování CNC kódu pro obrábění. 
Přínos pro zákazníky 
– optimalizace obrábění součástí,  
– výpočet dráhy stroje s libovolnou přesností, 
– generování NC kódu, příjemné uživatelské prostředí, 
– výborný poměr cena/výkon. 
 
SPRUTCAM 
Professional CAM application enabling smooth 5-axis 
machining.  
Application range 
Generation of CNC code to machining.  
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Benefit for customers 
– optimisation of part machining,  
– calculation of the machine track with any precision, 
– generation of NC code, user-friendly environment, 
– excellent price/performance ratio. 
 
• VISUAL COMPONENTS 
Simulace jednoúčelových strojů a robotických pracovišť. 
Oblast využití 
Automatizace, robotika, vizualizace, simulace. 
Přínos pro zákazníky 
– simulace toku materiálu a výroby, 
– optimalizace výroby, 
– zvýšení produktivity ve firmě, 
– snížení nákladů. 
 
VISUAL COMPONENTS 
Simulation of single-purpose machines and robotic workplaces.  
Application range  
Automation, robotics, visualisation, simulation.  
Benefit for customers 
– simulation of material and production flow, 
– production optimisation, 
– increased productivity of the company, 
– cost cutting. 
 
 
Sonnek Engineering s.r.o. 
CZ – Řevnice    PAV V 122 
 
• JEC 
Odstředivá a objemová čerpadla. 
Oblast využití 
– potravinářství, 
– farmacie, 
– nápojový průmysl, 
– mlékárenský průmysl, 
– chemie. 
Přínos pro zákazníky 
– jednoduchá údržba, 
– nižší provozní náklady, 
– variabilita. 
 
JEC 
Centrifugal and volume pumps. 
Application range  
– food processing, 
– pharmaceutical industry, 
– beverage industry, 
– dairy industry, 
– chemistry. 
Benefit for customers 
– simple maintenance, 
– lower operation costs, 
– variability. 
 
• ENSIVAL-MORET ICN 
Čerpadlo s pogumovanými pracovními plochami. 
Oblast využití 
– výroba železa a oceli, 
– chemický průmysl, 
– keramický průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
– vyšší odolnost proti abrazi, 

– delší životnost, 
– nižší provozní náklady. 
 
ENSIVAL-MORET ICN 
Pumps with rubber-coated working areas.  
Application range 
– production of iron and steel, 
– chemical industry, 
– ceramic industry. 
Benefit for customers 
– higher abrasion resistance, 
– longer life, 
– lower operation costs. 
 
 
STAR Czech s.r.o. 
CZ – Praha 10 – Vršovice   PAV Z 061 
 
• Funkční model Stirlingova motoru 
Ekologický motor s tichým chodem, nízkou poruchovostí, 
výbornými emisními hodnotami využívající odpadní teplo, 
solární, geotermální energii apod. 
Oblast využití 
Výroba elektrické energie, zužitkování odpadního tepla, 
chlazení procesorů v počítačích, využití v hybridních systémech 
automobilů, v solárních elektrárnách na bázi Stirlingova 
motoru, v ponorkách a na kosmických stanicích. 
Přínos pro zákazníky 
– vysoká efektivita (vyšší než fotovoltaické panely),  
– ekologická výroba elektrické energie,  
– využití odpad. tepla z elektráren, spalovacích motorů, kotlů,  
– využití v kogeneračních jednotkách. 
 
Stirling motor functional model  
An environmentally-friendly motor featuring silent operation, 
low failure rate, excellent emission values using waste heat, 
solar and geothermal energy, etc.  
Application range 
Production of electric power, using of waste heat, cooling of 
processors in computers, in hybrid automotive systems, solar 
power plants based on Stirling motor, in submarines and space 
stations.  
Benefit for customers 
– high efficiency (higher than photovoltaic panels), 
– environmentally-friendly production of electric power,  
– using of waste heat from power plants, combustion engines, 
boilers,  
– used in cogeneration units. 
 
 
SUNNEN s.r.o. 
CZ – Strakonice    PAV P 130 
 
• Horizontální honovací stroj HTA 2100 
Horizontální honovací stroj pro honování dílů do délky 2000 
mm v průměrech 50–500 mm. 
Oblast využití 
Honování hydraulických válců, stavebních, důlních a ostatních 
strojů. Honování extrudérů a licích komor. Honování přesných 
rour pro různé použití – např. měřiče průtoku plynů. 
Přínos pro zákazníky 
Kompaktní stroj malých rozměrů, příznivý poměr ceny a 
výkonu, nezávislost ve výrobě přesných dílů. 
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Horizontal honing machine HTA 2100 
Horizontal honing machine for the honing of parts, length up 
to 2000 mm, diameter 50–500 mm. 
Application range 
Honing of hydraulic cylinders, building, mining and other 
machines. Honing of extruders and casting chambers. Honing 
of precision tubes for different application purposes – e.g. gas 
flow meters.  
Benefit for customers 
A compact machine of small size, favourable price/performance 
ratio, independence in the production of precision parts.  
 
 
SWISSTOOL EXPORT-GRUPPE 
CZ – Praha 3    PAV P 064 
 
• SCHAUBLIN 136 
Velice přesné produkční soustružnické centrum s mimořádnými 
charakteristikami. 
Oblast využití 
Max. průměr soustružení 140 mm, max. soustružená délka mezi 
vřeteny 300 mm, počet os: 11, počet lineárních os: 4, vřeteno a 
protivřeteno – zakončení ISO A2-4, max. průchod tyče: 36 mm, 
krouticí moment S1/S6 23kW/24kW, ot.: 30–8 000 min-1, 
revolver: počet nástroj. stanic (všechny poháněné) 12, krouticí 
moment poháněných nástrojů S1/S6 4Nm/8Nm, otáčky 
poháněných nástrojů 30 – 12 000 min-1. 
Přínos pro zákazníky 
Ideální řešení pro hromadnou, ale flexibilní výrobu velice 
přesných a složitých dílů. 
 
SCHAUBLIN 136 
High precision production lathe with extraordinary 
characteristics.  
Application range 
Max. turning diameter 140 mm, max. turning length between 
spindles 300 mm, number of axes: 11, number of linear axes: 4, 
spindle and counterspindle – to ISO A2-4, max. rod passage:  
36 mm, torque S1/S6 23kW/24kW, speed: 30 – 8 000 min-1, 
revolver: number tool stations (all powered) 12, powered tool 
torque S1/S6 4Nm/8Nm, powered tool speed 30–12 000 min-1. 
Benefit for customers 
An ideal solution for mass but flexible production of high 
precision and complicated parts.  
 
• Univerzální CNC bruska KELLENBERGER KEL VISTA 
Kel Vista je CNC univerzální bruska pro velice přesné úkoly. Je 
koncipována jako CNC alternativa k hydraulicky řízeným 
bruskám. 
Oblast využití 
Vzdálenost hrotů 1 000 mm, délka broušení 1 000 mm, výška 
hrotů 175 mm, hmotnost obrobku mezi hroty 100 kg, zatížení 
při letmém broušení 100 Nm, stůl / suport: osa Z, dráha 1 150 
mm, rychloposuv 12m/min., příčný suport: osa X, dráha 320 
mm, rychloposuv 6 m/min, CNC řízení GE Fanuc 21i, měřicí 
systémy MOVOMATIC. 
Přínos pro zákazníky 
Univerzální bruska s ideálním poměrem výkon–cena a 
maximálně jednoduchou obsluhou. 
 
Universal CNC grinder KELLENBERGER KEL VISTA 
Kel Vista is a universal CNC grinder for high precision tasks. It is 
designed as a CNC alternative to hydraulically driven grinders.  
 

Application range 
Centre distance 1 000 mm, grinding length 1 000 mm, centre 
height 175 mm, work piece weight between centres 100 kg, 
flying grinding load 100 Nm, table / support: axis Z,  
track 1 150 mm, rapid in-feed 12m/min., cross support: axis X, 
track 320 mm, rapid in-feed 6 m/min, CNC control GE Fanuc 
21i, measuring systems MOVOMATIC. 
Benefit for customers 
A universal grinder featuring an ideal performance-price ratio 
and maximum simple operation. 
 
 
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. 
CZ – Brno     PAV P 032 
 
• DOOSAN DNM 350/5AX 
Pětiosé vertikální obráběcí centrum. 
Oblast využití 
Obráběcí centrum se stolem o průměru 350 mm. Pro obrábění 
kusů maximálních rozměrů: průměr 400 mm, výška 333 mm. 
Přínos pro zákazníky 
Efektivní 5osé obrábění pro dokončení komplexního obrobku. 
 
DOOSAN DNM 350/5AX 
Five axis vertical machine tool.  
Application range 
Machine tool with a table of 350 mm diameter. Machining of 
parts in max. dimensions: diameter 400 mm, height 333 mm. 
Benefit for customers 
Efficient 5-axis machining to finish the workpieces completely.  
 
 
TM TECHNIK s.r.o. 
CZ – Brno     PAV F 034 
 
• BATY SHADOMASTER CNC 
Zařízení pro automatické měření rotačních součástí. 
Oblast využití 
Bezkontaktní měření rotačních součástí, jako hřídelů apod. 
Měření se provádí automaticky v CNC režimu. Ideální přístroj 
pro kontrolní pracoviště. 
Přínos pro zákazníky 
Rychlé, přesné a především automatické bezkontaktní měření. 
Výstup z měření je tabulka hodnot, statistické údaje i výkres 
měřeného dílu. 
 
BATY SHADOMASTER CNC 
Equipment for automatic measuring of rotating parts.  
Application range 
Contactless measuring of rotating parts, such as shafts, etc. 
The measuring is automatic in the CNC mode. An ideal 
instrument for control workplaces.  
Benefit for customers 
Fast, precise and first of all automatic contactless measuring. 
The result is a table of values, statistical data and drawing of 
the measured part.  
 
 
VMA GmbH 
DE – Mainaschaff    PAV P 093 
 
• Vyrovnávací spojky – upínací sady  
Spojky z jednoho kusu, vyráběné pro vyrovnávání vyosení a pro 
vysoké točivé momenty – vysoká přesnost vystředěného běhu. 
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Oblast využití 
Výroba obráběcích strojů, dopravních zařízení, 
obalářský/textilní průmysl, postupové linky, automobilní 
průmysl.  
Přínos pro zákazníky 
Rychlá montáž – vhodné pro reverzační provoz – pro specifické 
zákaznické aplikace – možné jsou modifikované vysoké počty 
otáček. Různé materiály: Nově i z plastu: PEEK. 
 
Expansion couplings – clamping kits  
Single-piece couplings manufactured for offset balancing and 
for high torques – high precision of centred running.  
Application range 
Manufacture of machine tools, transport equipment, 
packaging/textile industry, transfer lines, automotive industry.  
Benefit for customers 
Fast assembly – suitable for reversible operation – for specific 
customer applications – speed modification possible. Various 
materials: now also plastic: PEEK. 
 
• Upínací sada 
Samostředicí upínací sada pro upevnění řetězových kol – 
řemenic. 
Oblast využití 
Dopravní zařízení, nápojářský/potravinářský průmysl, výroba 
zařízení – skladová technika, ekologická technika. 
Přínos pro zákazníky 
Rychlá montáž s jedním nástrojem / 1 spojovací šroub, 
prostorově úsporná montáž. Bez vůle – bez údržby, dobře 
integrovatelná do stávajících systémů. 
 
Clamping kit 
Self-centring clamping kit for the fixing of chain wheels – 
pulleys.  
Application range 
Transport equipment, beverage / food industry, manufacture of 
equipment – warehousing equipment, environmentally-
friendly equipment.  
Benefit for customers 
Quick assembly with one tool /1 fixing bolt, space saving 
installation. No clearance – no maintenance, easy to integrate 
into existing systems.  
 
• Bezpečnostní spojka - mechanická přetěžovací spojka  
Zajišťuje snížení točivého momentu rychlostí sekund, odděluje 
hnací a hnané jednotky – bezpečné omezení točivého 
momentu. 
Oblast využití 
Citlivá hnací ústrojí, dveřní a vratové systémy, všechny druhy 
obráběcích strojů. 
Přínos pro zákazníky 
Zabraňuje se prostojům strojů a hnacích jednotek, jednoduchá 
obsluha. Rychlá montáž, přenos síly s tuhostí v krutu. 
 
Safety coupling - mechanical overload coupling  
Torque reduction in seconds, separating driving and driven 
units – safe torque reduction. 
Application range 
Vulnerable driving units, door and gate systems, all kinds of 
machine tools.  
Benefit for customers 
Eliminates machine and driving unit downtimes, simple 
operation. Fast assembly, force transmission with torsional 
rigidity.  

VÚTS, a.s. 
CZ – Liberec 1    PAV P 133 
 
• Bruska radiálních vaček BRV-300 
Bruska radiálních vaček BRV-300 pro broušení vnějších a 
vnitřních činných ploch (kontur) ve vysoké rozměrové 
přesnosti. 
Oblast využití 
Broušení radiálních vaček s tvrzenou povrchovou vrstvou 
nástroji CBN v kombinaci s tuhým uložením v hydraulickém 
upínači a jeho upnutí HSK4O ve vřetenu s otáčkami do 30000 
l/min. Vysoké přesnosti je dosaženo možnou rozměrovou 
analýzou kontury bez nutnosti vyjmutí vačky ze stroje.  
Přínos pro zákazníky 
Výroba přesných vaček (dvojvéček) z těžko obrobitelných 
kalených nástrojových ocelí, které mají vysoké hodnoty 
dovoleného kontaktního namáhání.  
Vačky jsou určeny především pro dynamicky náročné 
rychloběžné mechanismy. 
 
Radial cam grinder BRV-300 
Radial cam grinder BRV-300 for the grinding of inner and outer 
active areas (contours) in high dimension precision.  
Application range 
Grinding of radial cams with a hardened surface layer using 
CBN tools combined with rigid fixing in a hydraulic fixture, 
fixing HSK4O in 30000 l/min speed spindle. The high precision 
is achieved by dimension analysis with no need to remove the 
cam from the machine.  
Benefit for customers 
Manufacture of precision cams (double V) from hard-to-
machine hardened tool steel featuring high values of permitted 
contact load.  
Cams are mainly used for dynamically complicated high speed 
mechanisms.  
 
 
WHP TECHNIK s.r.o. 
CZ – Brno     PAV P 061 
 
• WComRec 
Aplikace pro sběr naměřených hodnot v reálném čase z měřidel 
s digitálním výstupem. 
Oblast využití 
Slouží k ukládání naměřených dat v určitém intervalu nebo 
individuálně do PC. Možnost jejich dalšího zpracování. 
Přínos pro zákazníky 
Snadné zapojení, jednoduché nastavení. Použitelné s měřicí 
technikou s komunikačním rozhraním USB (virtual RS232C) 
nebo přímo RS232C. 
 
WComRec 
Used for the collection of values measured in real time by 
measuring instruments with digital output.  
Application range 
It is used for the storing of data measured in a certain interval 
or individually in PCs. Further processing possible.  
Benefit for customers 
Simple installation, simple setting. Usable with measuring 
equipment provided with USB (virtual RS232C) communication 
interface or directly RS232C. 
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Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. 
CZ – Písek     PAV G1 042 
 
• Vstřikovací lis HM150-525 Servodrive 
Hydraulický lis pro vstřikování plastových výlisků do hmotnosti 
ca. 300 g. Vybaven servopohonem čerpadla. 
Oblast využití 
Vstřikovny plastů.  
Výroba technických výlisků vysoké kvality. 
Přínos pro zákazníky 
Úspora elektrické energie. 
 
Injection moulding press HM150-525 Servodrive 
A hydraulic press for the injection moulding of plastic parts 
weighing up to 300 g. Equipped with servo drive for the pump.  
Application range 
Injection moulding shops.  
Production of high-quality technical mouldings.  
Benefit for customers 
Electric power saving.  
 
• Lineární servoelektrický robot W821 
Lineární robot je určen pro automatizovaná pracoviště pro 
vstřikovací lisy. 
Oblast využití 
Manipulace s plastovými výlisky. Zakládání zálisků. Robot je 
vybaven rotačními servoelektrickými osami B-C pro manipulaci 
s výrobky ve 3D. 
Přínos pro zákazníky 
Nasazení pro komplexní automatizovaná pracoviště.  
Vysoká přesnost. Nosnost 10 kg.  
Zvýšení kvality a produktivity výroby. 
 
Linear servo electric robot W821 
A linear robot designed for automated workplaces at injection 
moulding presses.  
Application range 
Handling plastic mouldings.  
Placing of inserts.  
The robot is equipped with rotating servo electric axes B-C for 
product handling in 3D. 
Benefit for customers 
Used at comprehensive automated workplaces.  
High precision. Load-bearing capacity 10 kg.  
Increasing quality and productivity.  
 
• Sušička granulátu Aton Primus F120-300-M 
Sušička plastového granulátu s rotační absorbční patronou. 
Oblast využití 
Lisovny plastů. Kontinuální dodávka suchého granulátu 
s rosným bodem až -65°C. 
Přínos pro zákazníky 
Nízkoenergetický provoz.  
Využití zbytkového tepla při sušení a regeneraci. 
 
Granulate dryer Aton Primus F120-300-M 
Plastic granulate dryer with a rotating absorption cartridge.  
Application range 
Plastic moulding shops. Continuous supply of dry granulates 
with dew point of up to -65°C. 
Benefit for customers 
Low power consumption operation.  
Using waste heat for drying and regeneration.  
 

Wolf Maschinenbau AG 
DE – Brackenheim    PAV P 136 
 
• TSM 280 
Oblast využití 
Průřez materiálu: kulatý materiál do 13 mm; tyčový materiál do 
26 mm. Délka dílů: Standardní stroje do 80 mm; s posuvným 
jednotkovým nosičem do 200 mm. Upínací talíře: Počet 8, 16; 
upínání dílů hydraulické; upínací síla do 25 kN. Až 15 
obráběcích jednotek. Pracovní dráhy: s vačkovým segmentem 
do 35 mm; řízení hydraulické/CNC do 80 mm. Kusový výkon: 
Nastavitelný z ovládacího panelu: 5-70 (140) kusů/min. 
Přínos pro zákazníky 
Modulární konstrukce umožňuje individuální sestavení procesů 
– pro výrobek i pro rodinu výrobků. Velký počet doplňkových 
agregátů umožňuje implementaci nových procesů. Díky 
krátkým přípravným časům a velmi dobrému přístupu při 
výměně nástrojů je možno na jednom stroji vyrábět nejrůznější 
obrobky. Posuvy, počty otáček vřetene, a tím doby taktu 
vyráběných obrobků, jsou plynule nastavitelné. 
 
TSM 280 
Application range 
Product section: round material up to 3 mm; rods up to 26 mm. 
Part length: standard machines up to 80 mm; with mobile 
carrier up to 200 mm. Fixing plates: 8, 16; hydraulic fixing of 
parts, fixing force up to 25 kN. Up to 15 machining units. 
Working track: cam segment up to 35 mm; hydraulic/CNC 
control up to 80 mm. Capacity: to be set on the control panel: 
5-70 (140) pieces/min. 
Benefit for customers 
The modular design makes it possible to set processes 
individually – for one product or group of products. A large 
number of supplementary units allow for the implementation of 
new processes. Thanks to short preparation times and a very 
good access during tool replacement you can manufacture 
various products on one machine only. Transfer, spindle speed 
and cycle times are infinitely adjustable.  
 
• CMD – Digitální měřicí přístroj středění  
Oblast využití 
Rozsah měření 1 mm; rozlišení vyšší než 0,03 µ; až 3906 
hodnot za sekundu; třída krytí (senzor) IP65; vyměnitelné 
měřicí hroty; průměr měřeného otvoru větší než 22 mm; měření 
průměru hřídele ≤ 32 mm. 
Přínos pro zákazníky 
Úspora času až 60 % při vystřeďování; bez chyb paralelních os; 
ideální pro dílenské použití; digitálně snímané a graficky 
zobrazené výsledky měření; zlepšení procesní bezpečnosti; 
ukládání naměřených hodnot do paměti pro dokumentaci, 
případně pro srovnávací měření; univerzálně adaptovatelný; 
kompaktní konstrukční provedení (použitelný na minimální 
ploše); příčné síly jsou kompenzovány; speciální aplikace jsou 
možné na poptávku: až 10 m délka kabelu, atd. 
 
CMD – Digital centre measuring device  
Application range 
Measuring scope 1 mm; resolution higher than 0.03 µ; up to 
3906 values per second; IP class (sensor) IP65; exchangeable 
measuring tips; diameter of the opening to be measured over 
22 mm; shaft diameter measuring ≤ 32 mm. 
Benefit for customers 
Saving up to 60 % of time needed for centering; no error of 
parallel axes; ideal for workshops; digitally captured and 
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graphically imaged measuring results; improved process safety; 
read values are stored in the memory for documentation or for 
benchmarking; universally adaptable; compact design 
(requires minimum space); compensation of cross forces; 
special applications upon request: cable up to 10 m, etc.  
 
 
ZKL, a.s. 
CZ – Brno     PAV D 003 
 
• NU1012MP64TM1 
Speciální válečkové ložisko s odolností vůči průchodu 
elektrickým proudem. 
Oblast využití 
Trakční motory s požadavkem na ochranu proti průchodu 
elektrickým proudem do 1000 V. 
Přínos pro zákazníky 
Prodloužení životnosti ložisek z oblastí použití, kde hrozí 
nenávratné poškození ložiska průchodem elektrického proudu. 
Vyšší únosnost ložisek New Force. Vyšší přesnost chodu. 
 
NU1012MP64TM1 
Special roller bearings resistant against electric current 
passage.  
Application range 
Traction motors with electric current passage protection 
requirement up to 1000 V. 
Benefit for customers 
Prolonging the bearing life in applications where there is a 
danger of irreversible damage of the bearing by passing electric 
current. Higher bearing capacity New Force. Higher operation 
precision.  
 
• NJ318EM P54S1TM01 
Speciální válečkové ložisko s odolností vůči průchodu 
elektrickým proudem. 
Oblast využití 
Trakční motory s požadavkem na ochranu proti průchodu 
elektrickým proudem do 1000 V. 
Přínos pro zákazníky 
Prodloužení životnosti ložisek z oblastí použití, kde hrozí 
nenávratné poškození ložiska průchodem elektrického proudu. 
Vyšší únosnost ložisek New Force. Vyšší přesnost chodu. 
 
NJ318EM P54S1TM01 
Special roller bearings resistant against electric current 
passage.  
Application range 
Traction motors with electric current passage protection 
requirement up to 1000 V. 
Benefit for customers 
Prolonging the bearing life in applications where there is a 
danger of irreversible damage of the bearing by passing electric 
current. Higher bearing capacity New Force. Higher operation 
precision.  
 
• C 6213MAP6 
Speciální hybridní kuličkové ložisko. 
Oblast využití 
Trakční motory a stroje s požadavkem na minimální vývoj tepla 
v průběhu chodu.  
Přínos pro zákazníky 
Nižší vývin tepla, keramické valivé elementy zajišťují ochranu 
proti průchodu elektrickým proudem, vyšší přesnost chodu. 

C 6213MAP6 
Special hybrid ball bearings. 
Application range  
Traction motors and machines requiring minimum heat 
generation during running.  
Benefit for customers 
Lower heat generation, ceramic roller elements for electric 
current passage protection, high operation precision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav k datu 28. 8. 2012. 
Situation as of 28th August, 2012. 
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