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► Adast Engineering, s.r.o. 
      CZ – Adamov 
      Volná plocha C 001 
 
• Kompaktní plnicí stanice ADAST COMPACT CNG 
Kompaktní plnicí stanice ADAST COMPACT CNG je určena k plnění tlakových zásobníků instalovaných v 
motorových vozidlech stlačeným zemním plynem (CNG) procesem rychlého plnění. Kompletní 
technologické zařízení je umístěno v kontejneru v monolitním provedení z odlehčeného betonu. 
 
Oblast využití 
Plnicí stanice je dodávána ve třech základních modifikacích:  
1. Technologický kontejner s kompletní technologií (zdroj CNG) pro plnicí stanici s výdejním stojanem 
CNG umístěným na ostrůvku standardní veřejné plnicí stanice PHM (CNG);  
2. Kompaktní stanice CNG s výdejním stojanem CNG umístěným na nosném rámu kontejneru;  
3. Kompaktní stanice CNG s výdejním zařízením integrovaným do kontejneru. 
Přínos pro zákazníky 
Plnicí stanice s dvoustupňovým systémem rychlého plnění slouží pro plnění osobních automobilů plnicím 
výkonem 30 kg.min-1 (NGV 1) nebo nákladních vozidel a autobusů výkonem 70 kg.min-1 (NGV 2) při 
maximálním plnícím tlaku 25 MPa na veřejných ČS PHM a neveřejných ČS (autodopravci, vnitropodniková 
doprava apod.). 
Novinkou je možnost variantního vybavení výdejním zařízením: 1. bez systému měření vydaného 
množství, 2. se systémem měření pro neveřejný výdej – tankovací automat ADAST ADAMAT/STANDARD 
(vlastní zákaznické karty ČS), 3. s tankovacím automatem ADAST ADAMAT/EMV na bankovní karty a 
tankovací (fleet) karty. 
 
• Výdejní stojan ADAST MAJOR CNG typ V-line H 4702.020/2/CNGI/30 
Výdejní stojan je určen pro plnění motorových vozidel stlačeným zemním plynem (CNG) jedno-, dvou- 
nebo třístupňovým systémem rychlého plnění při plnicím výkonu variantně 30 kg.min-1 – NGV 1 pro 
osobní automobily nebo 70 kg.min-1 - NGV 2 pro nákladní vozidla a autobusy při maximálním plnicím 
tlaku 20 až 30 MPa. 
 
Oblast využití 
Výdejní stojan je určen k výdeji CNG na veřejných a neveřejných čerpacích stanicích PHM a plnicích 
stanicích CNG. 
Přínos pro zákazníky 
ADAST MAJOR CNG svou koncepcí a konstrukčním řešením splňuje vysoké nároky na bezpečnost, 
jednoduchou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standardních i extrémních 
klimatických podmínkách. 
Nový model výdejního stojanu umožňuje samoobslužné plnění vozidel laickou obsluhou – běžným 
řidičem motorového vozidla bez nutnosti odborné kvalifikace (vyškolení) pro obsluhu vysokotlakých 
zařízení na zemní plyn. 
Elektronická řídicí jednotka je vybavena SW se speciálním bezpečným algoritmem, který na základě 
dynamického měření provozních parametrů řídí plnění nádrže vozidla. Tímto speciálním algoritmem 
plnění je zabezpečeno bezpečné naplnění vozidla. Z naplněné nádrže vozidla nemůže při parkování v 
uzavřené garáži v případě výrazného zvýšení okolní teploty dojít k úniku plynu přes pojistný ventil a tím 
k vytvoření výbušného prostředí. 
 
• Výdejní stojan ADAST MAJOR HYBRID CNG typ V-line H 4704.040/5/CA/ABA/CNGII/30 
Výdejní stojan je určen pro výdej kapalných ropných produktů – benzínů, motorové nafty, alternativních 
kapalných paliv (biopaliv) – (B10-B100) – směsí motorové nafty a směsí automobilových benzinů s 
bioethanolem (E10-E 85) při čerpacím výkonu variantně 40 až 170 dm3.min-1 a stlačeného zemního plynu 
(CNG) při čerpacím výkonu 30 až 70 kg.min-1. Výdejní stojan je vybaven tankovacím automatem ADAST 
ADAMAT/EMV určeným k samoobslužnému prodeji pohonných hmot včetně CNG. 
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Oblast využití 
Hybridní výdejní stojan je určen k výdeji všech klasických kapalných paliv včetně biopaliv a CNG na 
jednom výdejní místě na veřejných a neveřejných čerpacích stanicích PHM. 
Přínos pro zákazníky 
Hlavní výhodou hybridního výdejního stojanu je možnost tankování všech pohonných hmot včetně CNG 
na jednom výdejním místě. Tankovací automat nabízí komfort non-stop provozu a širokou škálu způsobů 
platby. Umožňuje provozovat čerpací stanici bez omezení provozní doby a zvýšit tak množství i věrnost 
zákazníků. Podporovány jsou různé typy nosičů (magnetická karta, čárový kód, bezkontaktní čipová 
karta). Umožňuje zákazníkům využít platbu pomocí „Bankovních karet“ dle standardní nabídky 
(MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron), „Tankovacích (fleet) karet“ dle 
vzájemné smlouvy provozovatele čerpací stanice s příslušnými vydavateli (CCS, Benzina Tank, DKV aj.) a 
„Lokálních karet“ – (vlastní zákaznické karty provozovatele čerpací stanice).  
 
 
► ADATE, s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon P 046 
 
• Obráběcí centrum VMCA-1300 CNC 
Výkonné frézovací a vyvrtávací centrum pro středně těžkou výrobu. 
 
Oblast využití 
Vysokorychlostní obrábění, obrábění forem, automobilový průmysl, energetika atd. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká produktivita zkracuje výrobní cyklus a snižuje výrobní náklady. Zvyšuje efektivitu výroby.  
Kvalitní provedení garantuje vysokou spolehlivost stroje a jeho dlouhou životnost. 
 
• Obráběcí centrum VMCA-760 CNC 
Malé a výkonné vyvrtávací a frézovací centrum. 
 
Oblast využití 
Umožňuje frézování, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a přímé řezání závitů. 
Přínos pro zákazníky 
Stroj je vybaven systémem pro automatickou výměnu nástrojů.  
Vysoká produktivita zkracuje výrobní cyklus a snižuje výrobní náklady.  
Kvalitní provedení zajišťuje dlouhou životnost. 
 
• Soustruh SA 55/2000 CNC 
Soustruh s vodorovnými ložemi určený pro běžné i těžké obrábění. 
 
Oblast využití 
Obrábění rotačních součástek z děleného i tyčového materiálu nebo z hutních polotovarů. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká přesnost, rychlost, výkonnost a jednoduchá obsluha.  
Dlouhá životnost, podpořená odborným servisem. Vysokosériová produkce. 
 
 
► Addison Mckee, Eaton Leonard, Eagle 
      GB – Preston, Lancashire 
      Pavilon B 066 
 
• eB80 ESRB se systémem rychlé výměny nástrojů  
Inovativní systém rychlé výměny nástrojů, který dramaticky zvyšuje výrobní efektivnost tam, kde je 
nutno provádět výměnu nástrojů několikrát denně.  
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Oblast využití  
Ohýbání trubek pro automobilové výfuky a podvozky. 
Přínos pro zákazníky 
Inovovaná ohýbačka trubek AddisonMckee umožňuje firmám dostat se na přední místo ve výkonu a 
ziskovosti v oblasti manipulace s trubkami.  
Nový systém rychlé výměny nástrojů společnosti AddisonMckee umožňuje výměnu ohýbacích nástrojů 
jedním operátorem, který je schopen provést výměnu za méně než 10 minut.  
Této schopnosti jsme dosáhli na základě koncepčních změn klíčových vlastností ohýbaček na trubky a 
příslušných nástrojů.  
 
 
► ADITEG s.r.o. 
      CZ – Vrbovec 
      Pavilon G1 050 
 
• Podlahová deska ve tvaru puzzle 
Výřez ve tvaru puzzle na CNC stroji. 
 
Oblast využití 
Pokládka podlah hal, zimních stadionů aj. 
Přínos pro zákazníky 
Komfortní chůze, ochrana před ztupěním bruslí, možnost okamžité opravy starých nevzhledných ploch. 
 
• Průmyslové a hydraulické hadice 
Hadice z různých materiálů a různých průměrů. 
 
Oblast využití 
Strojírenský průmysl, stavební průmysl aj. 
Přínos pro zákazníky 
Komfortní řešení pro danou situaci na určitém místě v daný čas. 
 
 
► AGRATI A.E.E. Srl 
      IT – Zingonia (BG) 
      Pavilon Z 004 
 
• Stroje na tlakové lití s horkou a studenou komorou  
Stroje na tlakové lití s high-tech invertorem řízeným elektromotorem.  
  
Oblast využití  
Vysoko tlakové lití hliníku, zamaku, magnézia, mosazi.  
Přínos pro zákazníky 
– 70% úspora energie ve srovnání s tradičními stroji; 
– nižší emise CO2; 
– nižší spotřeba vody na chlazení oleje; 
– delší životnost hydraulického čerpadla; 
– kontrola tlaku hydraulického systému v uzavřeném okruhu; 
– zvýšení efektivnosti systému; 
– nižší výkon čerpadla v důsledku vyšší rychlosti otáček zubového čerpadla; 
– menší rozměry a hmotnost jednotky motoru a čerpadla; 
– zjednodušení hydraulického systému uzavírací skupiny; 
– kratší doba nabíjení akumulátoru; 
– výrazné snížení hlučnosti. 
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► ARGO-HYTOS s.r.o.  
      CZ – Vrchlabí 
      Pavilon V 147 
 
• CME demonstrátor senzoriky stavu kapalin 
Kompaktní zařízení pro demonstraci systému monitorování kvality a čistoty kapalin, uchování a přenosu 
naměřených hodnot, dále kompletní řada výrobků a přístrojů pro monitorování stavu kapalin. 
 
Oblast využití 
– všechny systémy využívající ve větším množství oleje nebo kapaliny na bázi olejů jako pracovní 
médium, nebo k chlazení jejich částí; 
– možnost využít v průmyslové i mobilní hydraulice; 
– možnost využití k monitorování stavu oleje v transformátorech i jiných zařízeních; 
– všude tam, kde je třeba průběžně hlídat stav kvality oleje. 
Přínos pro zákazníky 
– přehledné zobrazení práce celého procesu monitorování kapalin; 
– možnost sledovat stav kapalin pomocí moderních multimediálních zařízení on-line; 
– nízké pořizovací náklady oproti konkurenci; 
– velká úspora nákladů případným prodloužením intervalů výměny oleje a ochranou zařízení před 
poškozením kontaminovaným olejem. 
 
• Program ATEX ventilů a rozváděčů  
Speciální řada ventilů a rozváděčů použitelných v prostředí s požadavky na nevýbušnost. 
 
Oblast využití 
– mobilní i stacionární důlní hydraulika; 
– stacionární hydraulika v chemických provozech; 
– agregáty pro provozy s nebezpečným výbušným prostředím. 
Přínos pro zákazníky 
– možnost rozšíření oblasti použití našich výrobků, vysoká flexibilita jejich využití; 
– rozšířené využití portfolia našich výrobků; 
– nízká cena oproti konkurenci. 
 
• Řada produktů LIGHT-LINE 
Nová řada spolehlivých produktů s kompaktnějšími rozměry a nižší cenou. 
 
Oblast využití 
– na všech zařízeních, kde není třeba těch nejvyšších hydraulických výkonů a je kladen velký důraz na 
rozměry a cenu; 
– ve veškeré průmyslové i mobilní hydraulice do 250 bar. 
Přínos pro zákazníky 
– nižší energetická náročnost; 
– velmi výhodná cena; 
– nižší hmotnost; 
– velmi široké portfolio výrobků. 
 
 
► CORROTECH s.r.o. 
      CZ – Tišnov 
      Pavilon E 038 
 
• Bristle Blaster® – tryskání bez abraziva  
Zařízení, které využívá speciálně konstruovaný rotační štětinový nástroj k lokálnímu odstranění koroze, 
okují a vytvoření kotvícího profilu pro nátěry. 
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Oblast využití 
Pro povrchovou úpravu materiálů, kde je třeba odstranit korozi, okuje, nefunkční nátěry nebo získat 
čistotu a drsnost povrchu jako po otryskání. Vhodný též pro čištění svárů. Využívá se např. při výrobě a 
údržbě průmyslových zařízení, lokálním tryskání a lokálních opravách nátěrů. 
Přínos pro zákazníky 
Ekonomicky výhodný (není nutné žádné další složité zařízení ani přípravné práce, stačí pouze stlačený 
vzduch nebo přívod elektřiny). Zařízení je jednoduché na obsluhu a přepravu. Při použití nevytváří žádný 
další odpad, není třeba instalovat žádné krytí, zpracovávat nebo likvidovat tryskací médium. 
 
• FLUIGLIDE (produkt značky CORROCOAT)  
Energeticky úsporné ochranné nátěrové hmoty snižující tření, které patří do produktové řady značky 
CORROCOAT. 
 
Oblast využití 
Systémy, kde se využívají čerpadla, např. systémy pro ochlazování vody při výrobě elektřiny, ve 
zpracovatelském průmyslu, při úpravě vody a odpadů. 
Přínos pro zákazníky 
Snížení nákladů a zvýšení účinnosti na provoz čerpadel při využití systému FLUIGLIDE. 
 
• Abrazivo Ti-Grit   
Ocelové ostrohranné abrazivo legované titanem s vysokou houževnatostí a produktivitou. 
 
Oblast využití 
Tryskání ocelových konstrukcí. 
Přínos pro zákazníky 
– vysoká výkonnost, 
– dlouhá životnost,  
– nízké náklady oproti běžně používaným abrazivům. 
 
 
► dataPartner s.r.o. 
      CZ – České Budějovice 
      Pavilon C 011 
 
• PATRIOT® Welding Process – informační systém pro efektivní řízení svařovacích procesů 
 
Oblast využití 
Pokrytí celé agendy spojené s procesem svařování a výrobou ocelových konstrukcí podle norem EN 1090 
a ISO 3834. Plnění povinné certifikace dle nařízení EP a Rady EU č. 305/2011. 
www.weldingprocess.cz, www.datapartner.cz. 
Přínos pro zákazníky 
– úplnost dokumentace a záznamů pro zákazníka (certifikáty, protokoly); 
– úspora času a nákladů; 
– snížení administrativních úkonů a záruka řádně vedené evidence; 
– plnění národních i evropských legislativních požadavků; 
– zautomatizování a úplná sledovatelnost systému řízení výroby a svařování. 
 
 
► EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co. KG 
      DE – Böblingen 
      Pavilon E 023 
 
• E-CUBE, nový systém odlučování laků firmy Eisenmann 
Inovativní suché odlučování laku Overspray. Efektivní v provozu – jednoduché při manipulaci.  
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Oblast využití 
Kromě sušáren patří úprava vzduchu a odlučování Overspray k největším spotřebičům energie v procesu 
lakování.  V této oblasti se proto žádají řešení, která na jedné straně umožňují efektivní provoz 
cirkulačního vzduchu, na druhé straně se obejdou bez vody, chemie a jiných přísad. Inovativní systém 
odlučování E-Cube tyto požadavky splňuje a má vysloveně jednoduchou manipulaci. 
Přínos pro zákazníky 
V mechanickém systému odlučování mlhy z barev vyvinula firma Eisenmann řešení, které pracuje 
kompletně bez vody, chemie a jiných přísad. Modulárně sestavený systém se hodí téměř pro všechny 
velikosti zařízení a umožňuje bezproblémové přestavení ze stávajících lakýren, které dosud pracovaly 
s jinými systémy odlučování. K tomu ještě přispívá skutečnost, že E-Cube se může používat jak v provozu 
s cirkulačním vzduchem, tak i v provozu přivádění a odvádění vzduchu.  
 
 
► EKO - ŠIMKO s.r.o. 
      CZ – Náchod 
      Pavilon G2 048 
 
• Mobilní integrovaný odsávací stůl pro svařování, typ EKO ST 4.7.S–L1–C1–P1–R1–4-V8/566.1.S 
Pracovní plocha 1.250 x 800 mm, odsávací rošt 880 x 520 mm. Třístranná zástěna.  
Maximální průtok 2.900 m3/hod., max. podtlak 2.100 kPa. 
 
Oblast využití 
Svařování při montážích, údržbářských pracech. 
Přínos pro zákazníky 
– dosažení potřebné čistoty ovzduší při svařování; 
– mobilita – vhodný také pro práci „v terénu“ – mimo dílny; 
– umožňuje úsporu tepla v topném období – vracení vyčištěného vzduchu zpět na pracoviště. 
 
 
► ENVIFORM a.s. 
      CZ – Třinec 
      Pavilon Z 068 
 
• Ochranný pracovní oděv ENVIFORM 
OOP III. kategorie, ochranný pracovní oděv proti postřiku roztaveným železem. 
 
Oblast využití 
Ochranný pracovní oděv ENVIFORM splňuje veškeré požadované standardy, vyhovující požadavkům 
slévárenských a ocelárenských profesí. Oděv je určen jako ochrana před elektrostatickými zápalnými 
výboji a proti krátkodobému kontaktu s malými plameny (A1, A2), ultrafialovému záření a dalším 
tepelným rizikům v úrovni: B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), F1 (kontaktní teplo), E3 (postřik 
roztaveným železem). 
Přínos pro zákazníky 
Zaměstnanci oceláren a sléváren přicházejí bezprostředně do styku s tekutými kovy, jejichž teploty často 
přesahují 1 000 °C. V těchto provozech existuje riziko vyplývající z potřísnění kapkami roztaveného kovu, 
které nelze ani při největší opatrnosti vyloučit. Oblek je vhodné používat tam, kde existuje riziko 
postřiku roztaveným kovem, kde se manipuluje s hořícími nebo rozžhavenými materiály. Oblek nabízí 
uživatelům nejen ochranu, ale i pohodlí, jelikož je vzdušný a pohodlný. Velkou předností obleku 
ENVIFORM je zabránění úrazům vznikajícím při kontaktu s tepelnými zdroji a roztaveným kovem. 
 
• APPL – assessing psycho-physiological load 
Metoda pro stanovení psychofyziologické zátěže zaměstnanců založená na měření a hodnocení 
spektrální analýzy variability srdeční frekvence a hodnocení autonomního nervového systému. 
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Oblast využití 
Objektivizace psychofyziologické zátěže pro jednotlivá pracoviště a profese. 
Přínos pro zákazníky 
Prevence poškození zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí souvisejících s výkonem povolání.  
Kvantifikace vlivu jednotlivých faktorů, analýza nejvíce zatěžujících činností.  
Zhodnocení míry rizika u zvláště exponovaných profesí, snížení rizika selhání lidského faktoru.  
Navržení řešení s následnou kontrolou a vyhodnocením účinnosti opatření.  
Pro zaměstnance: hodnocení stavu organismu, míry zátěže, analýza příčin, návrhy na změnu životního  
stylu. 
 
 
► EPRIN - VE SLUŽBÁCH IDENTIFIKACE 
      CZ – Brno 
      Pavilon E 035 
 
• Aplikátor etiket VENTUS 620  
Aplikátor etiket s integrovanou termotransfer tiskárnou pro on-line označování produktů. 
 
Oblast využití 
Označování výrobků nebo skupinových balení v procesu výroby nebo logistiky. 
Přínos pro zákazníky 
Plně automatizovaný provoz zajistí zvýšení efektivity v oblasti označování zboží. Systém on-line tisku 
etiket je připraven pro začlenění do procesu řízení výroby ve spolupráci s informačním systémem 
uživatele. 
 
• Robot FANUC M-1iA 
Robotické pracoviště FANUC M-1iA pro rychlé a přesné zakládání výrobků. 
 
Oblast využití 
V oblasti výroby pro přesné a rychlé přemístění dílů, zakládání do přípravků nebo celé kompletace. 
Přínos pro zákazníky 
Zvýšení výkonu pracovních operací, zvýšení přesnosti, vysoká variabilita s ohledem na naprogramované 
pracovní funkce.  
V případě rozšíření jednotky FANUC M-1iA o vision systém je možné další využití např. při odebírání 
výrobků v různé pozici na dopravníku. 
 
• Odolné tablety PANASONIC 
 
Oblast využití 
Výjimečné parametry těchto zařízení je předurčují k využití mimo kancelář. Svoje uplatnění najdou ve 
skladech, logistických centrech, u záchranných složek nebo pracovníků v energetice a zdravotnictví. 
Přínos pro zákazníky 
Odolnost, výdrž a bohaté příslušenství zajistí zákazníkům jistotu a efektivnost při jejich každodenní 
pracovní činnosti. 
 
 
► ExactCut s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon F 068 
 
• Kotoučová pila MAC 205  
Automatická kotoučová pila pro řezání oceli včetně manipulace s materiálem. Možnost provedení pro 
neželezné kovy. Dělený průměr do 205 mm, přesnost polohování ±0,01 mm. 
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Oblast využití 
Převážně pro velkosériové dělení širokého spektra ocelí. Nasazení hlavně pro kovárny, hutní provozy, 
výrobce ložisek a jiné sériové provozy. Možnost doplnit o následné operace jako obrábění, odjehlení, 
měření k výrobě hotových dílců. 
Přínos pro zákazníky 
Patentovaný systém dvouosého posuvu do řezu zajišťuje maximální optimalizaci řezného procesu. 
Volbou optimální řezné charakteristiky dochází ke zkrácení délky (času) řezu a zároveň umožňuje volbu 
optimálního nástroje, čímž se snižují náklady na řez a zvyšuje výkon procesu. 
 
 
► HALLTECH GmbH 
      DE – Schwaig 
      Pavilon P 092A 
 
• Přesné kluzné spojky POLYCLUTCH  
Přesné spojky Polyclutch nabízejí opakovatelné řízení momentu a bezproblémový provoz během kluzu. 
Různé typy a velikosti s rozsahem momentu od 0,06–85 Nm, pevný/variabilní design, ve shodě s RoHS.  
  
Oblast využití 
Kluzné spojky Polyclutch se používají jako ochrana před přetížením, řízení momentu, např. při zátkování 
lahví, řízení napětí při tisku a pro zajištění pozice brzdy (kryty). Kluzné spojky Polyclutch mohou sloužit 
nepřetržitě přes 30 milionů cyklů. 
Přínos pro zákazníky 
Hladký záběr a souvislý skluz. Bez náhlých rázů např. na papíře.  Ideální pro třecí závěsy tam, kde se 
požaduje hladký pohyb víka, dveří, atd. Hladký a přesný start/zastavení dopravníku. Opakovatelný 
přesný moment pro zátkovací stroje. Všechny typy jsou obousměrné, bez nutnosti doby záběhu.  
 
• Měchy pro ventilaci trakčních motorů  
Speciální měch, který je nedílnou součástí toku chladicího vzduchu jako flexibilní spojovací prvek mezi 
trakčním motorem a hnacím motorem.  
  
Oblast využití 
Měchy se používají pro ventilaci trakčních motorů u elektr. lokomotiv a elektrických motorových vozů. 
Přínos pro zákazníky 
Vulkanizovaná vzduchotěsná a vodotěsná nekonečná trubka, rozměrová stabilita, splňuje normy 
protipožární ochrany, jako jsou EN-TS 45545-2, DIN 5510-2, NFF 16101-F1/M1. 
 
• LIFTGARD - kryt pro zvedací stoly a zvedací plošiny 
 
Oblast využití 
Měchy Liftgard se používají jako ochrana zvedacích stolů a plošin před poškozením a proti poranění.  
Přínos pro zákazníky 
Předem smontované kryty lze před montáží snadno rozložit.  
Hladký provoz: Liftgard je optimalizován pro rychle se zvedající a klesající zvedáky s využitím rohového 
odvzdušnění. Pevná konstrukce: hliníkový rám poskytuje pevnější a stabilnější konstrukci než je typická 
konfigurace s ocelovou tyčí.  
 
 
► HEIDENHAIN s.r.o. 
      CZ – Praha 10 
      Pavilon P 073 
 
• Prstencové motory ETEL  
Přímé pohony otočných stolů a frézovacích hlav. 
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Oblast využití 
Obráběcí stroje. 
Přínos pro zákazníky 
– bezpřevodový pohon, 
– vysoká dynamika, 
– vysoká kvalita polohování, 
– dlouhodobá životnost. 
 
• CNC PILOT 640  
CNC řízení pro soustružnická obráběcí centra. 
 
Oblast využití 
Soustružnická multifunkční obráběcí centra s obráběním ze strany úpichu ve 2 vřetenech současně. 
Přínos pro zákazníky 
Efektivní obrábění – frézování + soustružení komplexních dílců. 
 
• TNC 640 – CNC řízení pro frézovací obráběcí centra 
 
Oblast využití 
Frézovací obráběcí centra. 
Přínos pro zákazníky 
– vysoká kvalita povrchu, 
– 5D interpolace, 
– možnost kombinovat se soustružením. 
 
 
► HESTEGO a.s. 
      CZ – Vyškov 
      Pavilon P 101 
 
• Komunikační terminály pro řízení výroby a sběr dat přímo ve výrobě 
 
Oblast využití 
Terminály jsou určeny pro těžké a prašné provozy. Slouží pro uspokojení rostoucí potřeby okamžitých 
informací v reálném čase.  
Přínos pro zákazníky 
Plánování práce zaměstnancům výroby. On-line sledování dílčích procesů výroby produktů. 
Sledování a vyhodnocování plnění norem. Náhled výkresové dokumentace nebo 3D modelů.   
Zadávání požadavků na změnu výrobku.  
 
• Ocelový bezpečnostní roh 
Délky 50 nebo 80 cm. Zakulacený tvar. 
 
Oblast využití 
Eliminuje poškození regálového systému nebo jiné konstrukce. 
Přínos pro zákazníky 
Ochrana osob, zboží, produktů a majetku. 
 
 
► HrTech s.r.o. 
      SK – Bánovce nad Bebravou 
      Pavilon G1-I 103 
 
• PreciGrip systém – pneumatické prvky k odoberacím zariadeniam 
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Oblast využití 
Plastikársky priemysel - lisovanie plastov. Odoberacie ruky pre vstrekovacie lisy (gripper). 
Přínos pro zákazníky 
PreciGrip systém je systém založený na prizmatickom spojení profilov a komponentov bez použitia matic 
do profilu. Výhody: jednoduchosť, rýchlosť, presnosť, väčšia pevnosť, vkladanie súčastí bez rozoberania 
už namontovaných dielov, variabilita, menej použitých dielov. 
 
 
► HSi GmbH 
      DE – Erfurt 
      Pavilon C 017 
 
• HSplan 
HSplan je systém plánování práce, orientovaný na technologii, s nakonfigurovanými technologickými 
jednotkami HSi pro rychlé a exaktní zjišťování požadovaných časů.  
Oblast využití 
Adaptivní softwarová řešení HSi slouží k předběžné kalkulaci, plánování práce a řízení zakázek. Používají 
se v podnicích jakékoliv velikosti ve strojírenství, investiční výstavbě a ve výrobě nástrojů, 
v dodavatelském průmyslu a v leteckém a kosmickém průmyslu. Softwarová řešení jsou samostatná, ale 
použitelná i integrovaná do systémů ERP, např. v SAP.   
Přínos pro zákazníky 
Exaktní a rychlé zjišťování požadovaných časů; snížení subjektivního faktoru; vysoká vysledovatelnost 
každého výpočetního kroku; průběžně vyšší kvalita časů ve výrobě; krátká doba zavádění na základě 
technologických jednotek HSi; dobrá integrace do prostředí ds IT; vysoká bezpečnost plánování a 
investic. 
 
• HSkalk/TK 
HSkalk/TK je systém pro kompletní kalkulaci jednotlivých dílů a sestav. Odstupňované ceny a srovnání 
stanovišť poskytují podporu při rozhodování pro optimální výrobu a logistiku.   
 
Oblast využití 
Adaptivní softwarová HSi slouží k předkalkulaci, plánování práce a řízení zakázek. Používají se 
v podnicích jakékoliv velikosti ve strojírenství, investiční výstavbě a výrobě nástrojů, v dodavatelském 
průmyslu a v leteckém a kosmickém průmyslu. Softwarová řešení jsou samostatná, ale použitelná i 
integrovaná do systémů ERP, např. v SAP.   
Přínos pro zákazníky 
Rychlé generování technologických a pro danou zemi specifických variant kalkulace; správná rozhodnutí 
o technologii, stanovišti a dodavateli na bázi transparentní kalkulace nákladů; vysoká jistota při jednání 
se zákazníky a dodavateli; vysoká hospodárnost a konkurenceschopnost. 
 
• HSauftrag 
HSauftrag je jednoduše obsluhovatelný systém pro stanovení termínů a řízení zakázek a pro optimalizaci 
vytížení kapacit. 
 
Oblast využití 
Adaptivní softwarové HSi slouží k předkalkulaci, plánování práce a řízení zakázek. Používají se 
v podnicích jakékoliv velikosti ve strojírenství, investiční výstavbě a výrobě nástrojů, v dodavatelském 
průmyslu a v leteckém a kosmickém průmyslu. Softwarová řešení jsou samostatná, ale použitelná i 
integrovaná do systémů ERP, např. v SAP.   
Přínos pro zákazníky 
Snadno přizpůsobitelný specifickým požadavkům podniku; vysoké dodržování termínů díky 
transparentnosti pracovního postupu; větší transparentnost ve výrobním procesu; lepší vytížení kapacit. 
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► IBS Scherer GmbH 
      CZ – Náchod 
      Pavilon E 018 
 
• IBS-Mycí stůl Typ W-100 / W-250 
Mycí stůl s ohřevem pro použití IBS-čisticích kapalin na vodní bázi, robustní a stabilní konstrukce. 
 
Oblast využití 
W-100: dílenské provedení stolu, který zabere málo místa. Je určen k čištění dílů s hmotností do 100 kg. 
Díky jednoduchému otevření víka je mycí stůl použitelný také jako ponorná nádrž. 
W-250: pro ruční čištění štětcem, ohřev max. do 45°C, k čištění zvlášť velkých a těžkých dílů díky vysoké 
nosnosti do 250 kg. 
Přínos pro zákazníky 
Sešlápnutím nožního spínače teče čisticí kapalina průtokovým štětcem a díly znečištěné mastnotami a 
oleji se štětcem jednoduše očistí. Oba mycí stoly v nerezovém provedení. 
 
• IBS-Mycí stůl WD-100 
Mycí stůl pro ruční čištění malých dílů jako rozprašování s vysokým tlakem. 
 
Oblast využití 
– pro použití IBS-čisticích kapalin na vodní bázi; 
– s vývodem páry; 
– k čištění dílů s hmotností do 50 kg; 
– s ostřikovací pistolí pro rozprašování.  
Přínos pro zákazníky 
Rychlé, pečlivé čištění díky jednoduché obsluze a silnému účinku čištění. Sešlápnutím nožního spínače 
teče čisticí kapalina ostřikovací pistolí a díly znečištěné oleji a mastnotami se jednoduše ostříkají. 
 
• IBS-Mycí stoly typ G-50-W / G-50-I 
Mycí stoly v uzavřené verzi pro dílny a průmysl. 
 
Oblast využití 
– ideální pro použití v každé dílně nebo údržbářském oddělení; 
– kompaktní a stabilní konstrukce, ergonomická technologie; 
– nosnost: G-50-W 50 kg; G-50-I 150 kg; 
– 3 roky rozšířená záruka na mycí stoly a čerpadlo (při použití IBS-čisticích kapalin).  
Přínos pro zákazníky 
Sešlápnutím nožního spínače čerpá samonasávací IBS-speciální čerpadlo čisticí kapalinu ze sudu hadicí k 
průtokovému štětci. Během ručního čištění teče neustále další čisticí kapalina, čisticí kapalina s 
nečistotami teče zpátky do sudu. Těžké částečky nečistot se usazují na dně sudu. Čistá čisticí kapalina je 
nadále nasávána z poloviny sudu. Tímto způsobem je zaručena dlouhá použitelnost IBS-čisticích 
kapalin. 
 
 
► IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS SPA 
      IT – Schio (VI) 
      Pavilon A2 034 
 
• MOONLIGHT PBA/PBB 
Horizontální ovíjecí stroj s bezkontaktním motorem synchronizovaným s řízením víceosého pohybu.  
  
Oblast využití  
Hotové výrobky. 
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Přínos pro zákazníky 
Ovládací panel s uživatelsky příjemnou klávesnicí. Univerzální tvářecí tunel, nastavuje se ručním kolem.  
 
• MICROVERT PRO – vertikální balicí stroj (HFFS) 
  
Oblast využití  
Hotové výrobky. 
Přínos pro zákazníky 
MICROVERT PRO je vhodný k balení různých výrobků. Možnosti: tiskárny, těžké výrobky, pytle a řetězy. 
 
• Automatické počítací a vážicí systémy 
 
Oblast využití  
Hotové výrobky. 
Přínos pro zákazníky 
Moduly vhodné pro počítání předem stanoveného množství šroubů, hřebíků a nýtů... 
Počítač kusů/ váha vhodná k vážení a počítání hotových výrobků.  
 
 
► Keyence International (Belgium) NV/SA 
      BE – Mechelen 
      Pavilon F 096 
 
• Profilprojektory, čidla, mikroskopy, obrazové systémy, měření  
 
Oblast využití  
Společnost Keyence má vedoucí postavení v oblasti vývoje a výroby snímacích zařízení od 
automatizačních čidel, měřicích přístrojů a obrazových systémů až po laserové značkovače a digitální 
mikroskopy.  
Přínos pro zákazníky 
Přímý přístup: od prodejního technika k zákazníkovi. 
Vynikající technologie: projektování, stavba a inovace výrobků. 
Všestranné výrobky a globální logistika. 
 
 
► LAPP KABEL s.r.o. 
      CZ – Otrokovice 
      Volná plocha F 005 
 
• ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL a ÖLFLEX® SERVO 7DSL 
Nízkokapacitní hybridní kabely ÖLFLEX® SERVO 7DSL pro připojení servomotorů se vyrábí ve dvou 
základních variantách. Pro vysoce dynamické aplikace je určeno provedení s vnějším pláštěm z PUR 
(ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL), PVC varianta (ÖLFLEX® SERVO 7DSL) slouží pro statické použití.  
Kabely jsou plameni a oleji odolné, verze PUR je odolná i vůči UV záření. Jmenovité napětí má hodnotu 
0,6/1 kV (VDE), případně 1000 V (UL) pro napájecí a ovládací žíly a 300 V pro signální pár. Díky aprobaci 
cRU/RU AWM jsou kabely vhodné také pro exportně orientované zákazníky. 
 
Oblast využití 
Kabely řady ÖLFLEX® SERVO 7DSL skupiny Lapp jsou určeny pro HIPERFACE DSL® (HIgh PERformance 
InterFACE Digital Servo Link) systémy zpětné vazby servomotoru vyvinuté společností SICK. 
Přínos pro zákazníky 
Zatímco standardní systémy servomotorů vyžadují použití dvou kabelů pro propojení regulátoru a 
motoru, při zapojení servomotoru pomocí tohoto unikátního systému je nutný pouze jeden kabel. Použití 
HIPERFACE DSL® společně s kabely od LAPP GROUP zcela nové koncepce přináší řadu výhod: redukce 
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počtu kabelů o 50 %, zmenšení rozměrů energetických řetězů, snížení hmotnosti kabeláže, výrazné 
zkrácení instalačního času, zmenšení potřebného montážního prostoru (pouze jeden konektor na 
motoru). Sníženo je i riziko chybné montáže díky menšímu počtu připojovacích bodů. 
 
• SKINTOP® CUBE MULTI  
Inovativní průchodkový systém s gelovou membránovou technologií. 
 
Oblast využití 
Průchodkový systém SKINTOP® CUBE MULTI využijete například v oblastech připojovací techniky, výroby 
rozvaděčů, stavby strojů, ale i v automatizační technice. 
Přínos pro zákazníky 
SKINTOP® CUBE MULTI přináší uživateli množství výhod, jako jsou úspora času při montáži a demontáži, 
efektivní využití místa vzhledem k maximální hustotě osazení, optimální tahové odlehčení celého 
kabelového svazku a možnost instalace kabelů a hydraulických hadic. V případě nevyužitého místa je celý 
systém utěsněný a splňuje stupeň krytí IP65. Teplotní rozsah použití je od –30 °C do +100 °C. Systém 
SKINTOP® CUBE MULTI je dostupný ve dvou provedeních, která se liší počtem a velikostí kabelů. 
 
• UNITRONIC® 300 STP  
Stíněný datový kabel se stočenými páry aprobovaný UL/CSA. 
 
Oblast využití 
Stíněné datové kabely UNITRONIC 300 STP mají díky svým vlastnostem mnohostranné použití. Jsou 
určeny pro přenos dat, řízení procesů, ovládání prům. strojů a zařízení pro vnitřní i venkovní aplikace. 
Přínos pro zákazníky 
Kabely jsou UV odolné a v rozměrech AWG 18 a 16 vhodné pro přímé uložení do země. 
Teplotní rozsah pro pevné uložení je –40 °C až +105 °C.  
Kabely jsou mezinárodně aprobované, díky tomu je možné je využít pro aplikace v USA a Kanadě. 
 
 
► Lintech, spol. s r.o. 
      CZ – Domažlice 
      Pavilon G2 025 
 
• MOBILE FLEXX LWI V 120W – mobilní pracovní svařovací a navařovací stanice 
 
Oblast využití 
– opravy a úpravy nástrojů a forem; 
– svařování senzorů a čidel; 
– použití jak v elektrotechnice, tak ve strojírenství; 
– uplatnění i v lékařství a šperkařství. 
Přínos pro zákazníky 
Stabilní a pevná platforma umožňuje díky vysouvacímu ramenu obsáhnout plochu až 2x2 metry. 
Flexibilně nastavitelná hlava nabízí svařování v těžko přístupných místech, a to jak na rozměrných 
formách, tak i malých mikrosoučástek. Kompaktnost a mobilita zařízení umožňuje navařovat v dílně, ale i 
v terénu. 
 
• Univerzální laserová stanice na svařování plastů 
Moderní technologie pro efektivní spojování plastů laserem s vysokým nárokem na rychlost, kvalitu a 
přesnost. 
 
Oblast využití 
Svařování krytů elektroniky, plastových světel, těsnicích segmentů, plastových senzorů, dveřních zámků 
atd. Laserové svařování plastů je novým, rozvíjejícím se trendem zejména v oblasti automotive a 
elektrotechnickém průmyslu. 
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Přínos pro zákazníky 
Flexibilita – na jednom zařízení lze svařovat více výrobků. 
Kvalita – bezúdržbové zařízení, které vytváří hermetické spoje bez lepidel a jiného spotřebního 
materiálu. Kontrolovatelnost procesu s vyhodnocením kvality.  
Nízká spotřeba. 
 
 
► Ing. Jiří Lonský – LONTECH 
      CZ – Býšť 
      Pavilon G1 054 
 
• Antistatické zařízení IQ EASY firmy SIMCO-ION 
Nová generace výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření statické 
elektřiny. 
 
Oblast využití 
Zařízení se využívá zvláště při výrobě a zpracování hi-tech výrobků, např. kvalitních fólií pro elektronické 
a lékařské aplikace nebo pro potravinářský průmysl, kde se vyžaduje vysoce účinné zařízení s výsledným 
velmi malým elektrostatickým nábojem. 
Přínos pro zákazníky 
Zařízení IQ EASY je schopno monitorovat všechny parametry procesu a aktuálně přizpůsobit svoji činnost 
tak, aby výsledná účinnost eliminace náboje byla co nejlepší. 
 
• Nový nabíjecí generátor CMME pro In Mould Labeling firmy SIMCO-ION 
Nabíjecí generátor Charge Master Micro Ease (CMME) je určen pro elektrostatické vkládání etikety při In 
Mould Labeling (IML). 
 
Oblast využití 
Miniaturní nabíjecí generátor Charge Master Micro Ease (CMME) s proměnným výstupním napětím 0–18 
kV se používá na vstřikovacích strojích nebo při vyfukování plastů pro elektrostatické přichycení etikety 
do formy. 
Přínos pro zákazníky 
Miniaturní rozměry a váha (340 g) umožňují umístění generátoru přímo na manipulátor stroje. 
Patentovaný cyklus nabíjení snižuje čas celého procesu. 
 
• Nová antistatická tyč THUNDERION2 firmy SIMCO-ION 
Antistatická tyč THUNDERION2 s extrémně dlouhým pracovním dosahem bez potřeby podpory vzduchem. 
 
Oblast využití 
Antistatická tyč THUNDERION2 má pracovní dosah až do vzdálenosti 1 m bez potřeby podpory stlačeným 
vzduchem nebo vzduchem z ventilátoru. Integrovaný napájecí zdroj s přívodním napětím 24 V DC. 
Stejnosměrná pulzní ionizace s nízkou frekvencí. 
Přínos pro zákazníky 
Eliminace statické elektřiny na velkou vzdálenost např. při navíjení a odvíjení fólií. 
 
 
► Mapro spol. s r.o. 
      CZ – Olomouc - Bystrovany 
      Pavilon G1 020 
 
• Dvoudeskový hydraulický vstřikovací lis JUPITER 6500 – HAITIAN s uzamykací silou 650 tun 
 
Oblast využití 
Automobilový a elektrotechnický průmysl s požadavkem nejvyšší přesnosti a stability procesu. 
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Přínos pro zákazníky 
– malá zástavbová velikost stroje,  
– nadstandardní dráha otevření, 
– vysoká přesnost a opakovatelnost procesu,  
– kontrola stability procesu, zajímavá cena. 
 
• Hybridní vstřikovací lis ZHAFIR ZERES 900 s uzamykací silou 90 tun 
 
Oblast využití 
Automobilový a elektrotechnický průmysl s požadavkem přesného vstřikování. 
Přínos pro zákazníky 
– vysoká přesnost,  
– opakovatelnost a stabilita procesu splňující ty nejnáročnější požadavky,  
– zajímavá cena. 
 
 
► MEPAC CZ, s.r.o. 
      CZ – Třinec 
      Pavilon G1 073 
 
• Polohovací magnet s kulovým aretovaným kloubem  
Magnet je velmi výkonný a jednoduše vypínatelný s kvalitním kulovým kloubem. 
 
Oblast využití 
Neocenitelný pomocník při nástrojařských pracích, laserovém navařování a dalších nejrůznějších 
výrobních operacích. 
Přínos pro zákazníky 
– nízká hmotnost díky výkonnému magnetu,  
– aretace polohy kulového čepu dovoluje i razantnější opracování upnutého obrobku,  
– vysoká stabilita zvolené polohy,  
– upnutí na pracovní stůl pomocí svěrek,  
– snadná manipulace. 
 
• Stolní vláknový mini laser  
Laserový zdroj malých rozměrů a s velkým výkonem 20 W. 
 
Oblast využití 
Strojírenství, reklamní kanceláře – vhodné pro sériovou výrobu i jednotlivé značení. 
Přínos pro zákazníky 
Výkonný stroj malých rozměrů, v přenosném kufru. 
 
• Gumové kotouče lešticí  
Pro opracování obtížně obrobitelných materiálů a neželezných materiálů. 
 
Oblast využití 
Strojírenství, automobilový průmysl, lešticí pracoviště. 
Přínos pro zákazníky 
Nízká hmotnost kotouče, porézní struktura zamezuje zalepování.  
 
 
► MEUSBURGER GEORG GmbH & Co. KG 
      AT – Wolfurt 
      Pavilon G1 051 
 
• Automatická pojistka vyhazovacího svazku E 1940 
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Oblast využití 
Nová pojistka vyhazovacího svazku E 1940 firmy Meusburger zabraňuje pomocí automatického jištění a 
odjištění nežádoucímu spuštění vyhazovacího svazku. Žádný další krok není nutný. Při upínání nástroje 
na stroj se jištění automaticky deaktivuje a při odepnutí se opět aktivuje. 
Přínos pro zákazníky 
Tento nový produkt je přesvědčivý mimo jiné díky své flexibilní funkci, v distanční tyči nebo centrálně 
jako podpěrný čep. Rychlá a snadná deaktivace E 1940 je výhodná v případě nutného servisu 
vyhazovacího svazku. Nový produkt firmy Meusburger je okamžitě k dispozici ze skladu. 
 
 
► Misan s.r.o. 
      CZ – Lysá nad Labem 
      Pavilon P 130 
 
• OKUMA MULTUS U4000 
Víceúčelové soustružnické obráběcí centrum se dvěma vřeteny a spodní revolverovou hlavou. 
 
Oblast využití 
Malo a středněsériová výroba velmi přesných a tvarově složitých součástí se soustruženými prvky. 
Přínos pro zákazníky 
Možnost efektivní výroby komplexních součástí na jedno založení do stroje. Schopnost výroby ozubení 
různými technologiemi. Unikátní funkce pro eliminaci samobuzeného kmitání při obrábění. 
 
• OKAMOTO UGM-5V 
Kompaktní číslicově řízené svislé brousicí centrum s naklápěcí brousicí hlavou a rotačním stolem. 
 
Oblast využití 
Univerzální využití při dokončování vnějších i vnitřních válcových a čelních ploch do průměru 550 mm. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoce přesné rozměrově kompaktní brousicí centrum pro práci se submikronovou přesností. Stroj je 
připraven pro sériovou výrobu – automatická výměna kotoučů, možnost automatické manipulace 
s obrobky. 
 
• CONCEPT LASER Mlab CUSING R 
Zařízení pro výrobu nejsložitějších drobných dílců metodou laserového spékání práškových kovů. 
 
Oblast využití 
Stroj s unikátní technologií pro výrobu menších velmi složitých a jemně strukturovaných součástí, kde 
záleží na vysoké kvalitě povrchu. 
Přínos pro zákazníky 
Stroj je schopen sériově vyrábět součásti, které jsou díky své tvarové složitosti jinými technologiemi 
prakticky nevyrobitelné. Možnost práce s celou škálou materiálů včetně slitin hliníku a titanu. 
 
 
► PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
      CZ – Uherský Brod 
      Pavilon F 011 
 
• Breuckmann stereoSCAN R16 
Stereoskopický 3D skener s nejvyšším rozlišením na trhu. Díky dvěma 16 Mpix kamerám dosahuje 
rozlišitelnost detailů od 12 µm. 
 
Oblast využití 
Vysoce přesný 3D skener Breuckmann stereoSCAN R16 se používá převážně v oblasti metrologie pro 
kontrolu tvarově složitých dílců. Lze s ním snímat jak opticky pomocí proužkové projekce, tak i kontaktně 
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pomocí dotykové sondy vhodné pro snímání skrytých geometrií, vrtaných děr, frézovaných kapes a 
podobných, které nejsou pro kamery dostupné. 
Přínos pro zákazníky 
Jeden z nejpřesnějších 3D skenerů na trhu nabízí jednoduché a rychlé měření a je předurčen jako ideální 
nástroj pro rozměrovou kontrolu tvarově složitých dílců. 
 
• FARO Focus3D X 330 
Mobilní, kompaktní laserový skenovací systém.  Pracovní rozsah 330 m, přesnost +/-2 mm na 10 a 25 m. 
 
Oblast využití 
Strojírenství, architektura, památkářství, kriminalistika, dopravní nehody, plánování výrobních linek. 
Přínos pro zákazníky 
Mobilita, přesnost, rychlost snímání, napájení baterií, cena. 
 
 
► PROMINENT, spol. s r.o. 
      CZ – Kroměříž 
      Pavilon F 030 
 
• FISCHERSCOPE XAN 310 
Rentgenofluorescenční přístroj pro měření tlouštěk a analýzy materiálů. 
 
Oblast využití 
Strojírenství, elektrotechnický, letecký, automobilní a metalurgický průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
Velmi rychlé a přesné analýzy složení materiálů v provozech.  
Spolehlivá a rychlá přesná informace o vícevrstvých systémech (galvanické, elektrotechnické provozy). 
 
 
► Rathgeber, k.s. 
      CZ – Bystřice nad Pernštejnem 
      Pavilon B 004 
 
• 4D Security 
Bezpečnostní štítek s impozantním hloubkovým efektem, vytvořeným vysoce bezpečnou mikročočkovou 
technologií. 
 
Oblast využití 
Bezpečnostní prvek je možno kombinovat i s 3D samolepkami.  
Vhodná aplikace: IT, elektrické spotřebiče, zdravotnická zařízení, destiláty, parfumerie, sportovní 
značkové zboží a jiné. 
Přínos pro zákazníky 
Ochrana produktu s vizuálním vylepšením, zdokonalením a diferenciací výrobku. 
 
• Čelní panely 
Čelní panely, klávesnicové fólie a stupnice lze vyrobit z polykarbonátu nebo polyesterové fólie. 
 
Oblast využití 
Vysoce odolné čelní panely jsou vhodné jak do průmyslového odvětví, tak i zdravotnictví. Výroba je 
možná i pro malé série. 
Přínos pro zákazníky 
Je možné vyrobit jakýkoliv tvar s vyraženými otvory, s raženými dotykovými poli, i čirá a prosvítitelná 
okénka se zónami bez lepidla. 
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• CHROMOTION®  – 3D značení nové generace 
Jemná elegance s exkluzivním vzhledem dodá vašemu produktu třetí rozměr. 
 
Oblast využití 
Produkt je testován pro automotive, je odolný proti povětrnostním vlivům. Lze vyrobit jakýkoliv tvar, 
možná jsou i samostatná písmena nebo reliéfní ražení. Nově lze CHROMOTION® kombinovat se strukturou, 
např. karbonová nebo broušená a jiné. 
Přínos pro zákazníky 
CHROMOTION® je vhodný pro značení výrobků ve strojírenství díky své vysoké odolnosti.  
Odolává povětrnostním vlivům, UV záření, mechanickému působení, ředěné kyselině, teplotám v rozmezí 
od –30 °C do +120 °C. 
 
 
► REGAZ s.r.o. 
      CZ – Drslavice 
      Volná plocha F 004 
 
• Regálové vestavby do užitkových vozidel 
Profesionální vestavby do servisních vozidel a pojízdných dílen. Snížili jsme hmotnost i cenu. 
 
Oblast využití 
Vestavby jsou vhodné do všech užitkových vozidel. Díky jejich variabilitě je možné jejich rozměry 
přizpůsobit do jakéhokoliv nákladového prostoru. 
Přínos pro zákazníky 
Profesionální vestavby za příznivou cenu. Zpracujeme vám zdarma grafický návrh i cenovou nabídku. 
Odborná montáž, záruka 36 měsíců. Garance a certifikáty samozřejmostí. 
 
 
► RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG Brikettiersysteme 
      DE – Zaisertshofen   
      Pavilon P 071 
  
• RUF briketovací systémy RUF 90/2500/150  
Briketovací zařízení RUF 90/2500/150 bylo speciálně vyvinuto pro briketování velkých množství 
hliníkových třísek. 
 
Oblast využití 
RUF 90/2500/150 pracuje se specifickým lisovacím tlakem 2.500 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. 
 
 
► SEMACO tools and software, s.r.o. 
      CZ – Jeseník 
      Pavilon P 069 
 
• WorkXplore 3D – software pro analýzu CAD dat 
 
Přínos pro zákazníky 
– široká škála importu/exportu CAD formátů, jednoduché použití; 
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– univerzální analytické funkce, měření, vizualizace, klientský prohlížeč; 
– rychlé načítání, komprese dat, technologické poznámky. 

 
• CAD/CAM software WorkNC V23 – rychlá a bezpečná příprava NC dat 
 
Přínos pro zákazníky 
– rychlejší založení projektů, snížení velikosti dat projektů; 
– práce s STL formátem; 
– nové objemové funkce CAD; 
– kontrola kolize upínacích systémů; 
– kontrola omezení limitů stroje. 
 
 
► SCHULER AG 
     DE – Weingarten 
     Pavilon P 054 
 
• Lis CFL 630 s rámem ve tvaru C  
Vysekávání a tváření s lisem C-FLEXline s lisovací silou 630 kN zaručuje vysokou kvalitu výrobků při 
nízkých nákladech na kus.  
 
Oblast použití  
Modulární struktura umožňuje pružné přizpůsobení změněným podmínkám výroby – od provozu s ručním 
vkládáním až po automatický provoz. Periferní přístroje je možno pohodlně integrovat do ovládání. 
Přestavení lisu probíhá rychle a ergonomicky, předloha zaručuje vysokou pracovní schopnost již při 
nízkém počtu zdvihů. 
Přínos pro zákazníka  
Ekonomická výroba vysekávaných a tvářených dílů v provozu s ručním vkládáním i v automatickém 
provozu. 
 
 
►SCHUNK Intec s.r.o. 
     CZ – Brno 
     Pavilon F 016 
 
• MMS PI 1 - HD 
Magnetický snímač pro sledování polohy automatizačních prvků. 
 
Oblast využití 
Pro monitorování chapadel, rotačních modulů, lineárních os a jiných automatizačních prvků. 
Unikátní programovací systém pro maximálně jednoduché použití s minimálními rušivými konturami. 
Teplotní odolnost je u HD verze znatelně vyšší. 
Přínos pro zákazníky 
– rychlé a jednoduché nastavení požadované polohy; 
– tepelná odolnost; 
– vysoká spolehlivost díky kvalitě firmy SCHUNK. 
 
• MAGNOS PERFORMANCE LINE 
Elektropermanentní magnetické desky se čtvercovými póly. 
 
Oblast využití 
Obrábění veškerých feromagnetických materiálů. Výběr z velké řady rozměrů právě pro Váš obrobek. 
Přínos pro zákazníky 
– elektropermanentní upínání - vysoká bezpečnost; 
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– jednoduché ovládání; 
– maximální upínací síla; 
– celosvětově tisíce úspěšných aplikací. 
 
• SVP-4 
Upínací zařízení pro unikátní patentovaný systém TRIBOS. Kompletně automatizované zařízení pro 
maximální bezpečnost. 
 
Oblast využití 
Upínání nástrojů pro obráběcí centra i stroje TRIBOS. 
Přínos pro zákazníky 
– maximální bezpečnost a ochrana upínačů; 
– po nastavení absolutně odolné vůči lidské chybě; 
– obsluhu zvládne opravdu každý. 
 
• ROTA-S + 2.0 
Univerzální manuální tříčelisťové sklíčidlo se systémem rychlovýměny čelistí pro maximální efektivitu 
i bezpečnost. 
 
Oblast využití 
Obrábění kovů i nekovových materiálů, upínání obrobků. 
Přínos pro zákazníky 
– zkrácení přípravných časů; 
– velký průchozí otvor; 
– maximální bezpečnostní výbava; 
– velká spolehlivost; 
– maximální upínací přesnost. 
 
• VERO-S 
Modulární rychlovýměnný paletizační systém. Min. rušivá kontura a tělo z prvotřídní nerezové oceli. 
 
Oblast využití 
Rychlovýměnný paletizační systém pro menší obráběcí stroje. 
Přínos pro zákazníky 
– SCHUNK modulární systém - možnost kombinace s množstvím produktů; 
– minimální rušivé kontury; 
– patentovaný rychlý upínací zdvih pro maximální vtahující sílu. 
 
 
► TART, s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon V 068 
 
• Transportní ochranná fólie MilCorr® 126 white 
Antikorozní, teplem svařitelná a smrštitelná fólie, odolná proti UV záření, působení přímých 
klimatických vlivů a do značné míry i mechanických vlivů. Byla vyvinuta speciálně pro potřeby 
transportního a ochranného balení jako náhrada dřevěných obalů. Získala ocenění Obal roku 2014. 
 
Oblast využití 
Slouží pro přepravní balení objemných celků v případech, kdy je zapotřebí antikorozní ochrana, UV 
stabilizace, ochrana proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Produkty zabalené do této 
fólie lze po uskutečnění přepravy nadále dlouhodobě skladovat ve venkovních prostorách při prakticky 
jakýchkoli klimatických podmínkách. Určeno pro balení např. kotlů, turbín, vozidel, strojů, rozsáhlých 
technologických celků, ocelových konstrukcí, sil, nádrží apod. 
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Přínos pro zákazníky 
Rychlé, ekonomicky výhodné a efektivní balení, cenově výhodná a kvalitativně srovnatelná náhrada 
dřevěných obalů. 
 
 
► TECHNOLOGY s.r.o. 
      CZ – Jablonec nad Nisou 
      Pavilon G1 048 
 
• MYTHO M – ovinovací balicí stroj 
– ovinovací balicí stroj do PE stretch průtažné fólie; 
– digitální ovládací panel řízený mikroprocesorem, možnost uložení až 100 programů do paměti, 
fotobuňka pro sledování výšky palety, 4 možnosti předepínání fólie, orientované zastavení otočné 
plošiny. 
 
Oblast využití 
Nezbytná součást středních a velkých výrobních a logistických provozů. 
Přínos pro zákazníky 
– úspory zabalení až 70 %, min. energetické náklady na provoz stroje; 
– kvalitní fixace výrobků na paletách, jejich následná ochrana při manipulaci, znečištění atd. 
 
 
► technology-support s.r.o. 
      CZ – Praha 6 
      Pavilon P 127 
 
• Software pro CNC obrábění závitů RopeCAM 
RopeCAM je samostatný software pro CNC obrábění atypických závitů – například oblých – běžnými 
soustružnickými nástroji bez nutnosti použití nástrojů tvarových. 
 
Oblast využití 
RopeCAM umožňuje obrábění mnoha různých typů závitů – podporuje oblé, rovnoramenné i 
nerovnoramenné lichoběžníkové a trubkovité závity s možností závitu na kuželové ploše i detailnější 
specifikaci profilu závitu. Technologie obrábění zahrnuje volitelně jak hrubovací, tak dokončovací 
operace. 
Přínos pro zákazníky 
Snadné používání – uživatel nejdříve definuje typ závitu a nástroje pro obrábění a poté v grafickém okně 
nadefinuje profil závitu. Dalším krokem je nastavení technologie obrábění, simulace obrábění a 
generování NC kódu pro zvolený řídicí systém. 
 
 
► TG Drives, s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon V 153 
 
• Servopohony s jedním integrovaným kabelem  
Jeden konektor a jeden kabel namísto dvou – představujeme technologickou novinku v naší nabídce 
servopohonů. Informace o poloze se přenáší pomocí rychlé digitální komunikace mezi snímačem v 
motoru a servozesilovačem. Datové žíly jsou pouze dvě, je tedy možné je integrovat do silového kabelu. 
Tím lze dosáhnout zmenšení zastavěného prostoru, zjednodušení instalace a snížení celkových nákladů. 
 
Oblast využití 
Ve všech odvětvích průmyslové automatizace. 
Přínos pro zákazníky 
– snížení nákladů na kabely a konektory; 
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– úspora prostoru pro kabelové vedení; 
– jednodušší a rychlejší montáž a zapojení; 
– možnost otočení konektoru o téměř 360°, kompatibilita konektorů (8 a 9pinové provedení); 
– možnost jednostranného osazení kabelu a následné montáže konektoru zákazníkem. 
 
• Řídicí systém TG MOTION s podporou Windows 8 x64 
Představujeme novinku v oblasti dalšího vývoje řídicího systému TG Motion. Systém včetně PLC a 
vizualizace lze již úspěšně provozovat i v průmyslových aplikacích pod Windows 8 na platformě 64bit. 
 
Oblast využití 
Aplikace ve všech průmyslových odvětvích. 
Přínos pro zákazníky 
Využití nových funkcí systému. 
 
 
► TOOLS FACTORY SP. J. 
      PL – Wiazowna 
      Pavilon G1 027 
 
• Termoformovací stroj s automatickým podávacím systémem (AFS) 
Zařízení s dvojitým ohřevem a mnoha možnostmi: ohřev, chladicí pyrometr, procentní regulace u 
každého topného tělesa, nový upínací rám.  
  
Oblast využití 
Obory – hygiena, automobilový průmysl, reklama, zdravotnictví, přepravní palety, výroba prototypů, 
světlíky, osvětlení, poutače, atd.  
Přínos pro zákazníky 
Možnost vidět stroj v akci – termoformovací kufřík.  
 
• CNC router 
CNC stroj série MASTERCUT s možnostmi: vakuový stůl, výměník nástrojů, čtyřosý modul, standardně se 
dodává se 3 osami.  
  
Oblast využití 
– výroba forem; 
– dělení po termoformování; 
– frézování; 
– výroba nábytku. 
Přínos pro zákazníky 
Možnost vidět stroj v akci – dělení tepelně tvarovaných prvků z kufříku.  
 
 
► Vanad 2000 a.s. 
      CZ – Golčův Jeníkov 
      Pavilon G2 027 
 
• CNC Vanad Suprema  
CNC portálový pálicí stroj pro termické dělení pomocí autogenní a plazmové technologie. 
 
Oblast využití 
Pro přesné termické dělení standardních formátů plechů pomocí autogenní a plazmové technologie. Síla 
děleného materiálu 175 mm (autogen). 
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Přínos pro zákazníky 
Optimální řešení pro komplexní provozy. Stroj je možno osadit několika autogenními hořáky či 
výkonnými plazmovými zdroji. Snadné ovládání pomocí 15" dotykového panelu s technologickou 
klávesnicí a s přívětivým řídicím systémem B&R. Motory s vysokým krouticím momentem a zpětnou 
vazbou pro přesné výpalky a atraktivní cenu stroje. 
 
• CNC Vanad typ Kompakt – laser/plazma 
Kompletně krytované pracoviště kompaktního typu, které kombinuje nejnovější technologie vláknového 
single mode laseru a nejnovější vzduchové plazmy. 
 
Oblast využití 
Ideální zařízení pro vysoce přesné termické dělení všech kovových materiálů od prototypových po 
velkosériové množství. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká rychlost i díky preciznímu uložení převodovek. Vysoká přesnost díky šikmému ozubení. Snadné a 
intuitivní ovládání pomocí 15" (21") dotykového panelu s technologickou klávesnicí a s přívětivým 
řídicím systémem B&R. Přesuvné rošty pro minimalizaci přípravných časů, velkoformátová boční okna, 
dopravníkový pás pro automatický odvoz výpalků. Kompletní technologické tabulky pro plazmu i laser. 
Možnost vytvoření vlastních technologických tabulek pro spec. materiály, např. lakovaný plech či plast. 
 
 
► Vysoké učení technické v Brně 
      CZ – Brno 
      Pavilon A1 006 
 
• C-DAQ USI 
Mobilní měřicí zařízení pro sběr dat ze senzorů s nezávislým napájením a bezdrátovým ovládáním. 
 
Oblast využití 
Crash testy vozidel – záznam přetížení a stáčivé rychlosti při nárazu vozidla. Jízdní dynamika vozidel – 
záznam přetížení a stáčivé rychlosti při jízdě vozidla. Měření vibrací. Mobilní měření fyzikálních veličin. 
Přínos pro zákazníky 
Bezdrátové ovládání, nezávislé napájení. Odolnost vůči nárazům, vibracím. 
Záznam až 16 kanálů (100 kS/s na kanál), rozsah měření ±10 V, 16-bit. 
Záznam až 5 kanálů (102,4 kS/s), rozsah měření ±40 V, 24-bit, 4 kanály IEPE (2,1 mA) pro piezo-
elektrický akcelerometr. 
 
• CNC osazovací zařízení 
CNC osazovací zařízení je určeno pro osazování samolepicích magnetických bodů, kde je požadována 
opakovatelnost osazovaných pozic. 
 
Oblast využití 
CNC osazovací zařízení je určeno pro osazování samolepicích magnetických bodů o rozměrech 8 x 3–12 
mm. Tyto body jsou děleny z návinu magnetického samolepicího pásu přes jednoúčelové dělicí zařízení. 
Pozici v souřadnicích XY a natočení v ose C zajišťuje polohovací CNC hlavice opatřená podtlakovou 
přísavkou. Po celkovém osazení média je pomocí automatického podavače vyměněn polotovar za nový. 
Přínos pro zákazníky 
Jedná se o zařízení konstruované pro jednoúčelovou operaci. Zařízení obsahuje jedinečné řešení 
automatického oddělování ochranného papíru ze samolepicí magnetické fólie, kde v dalším kroku 
dochází k oddělení a odebírání magnetického bodu. Servisní interval zařízení (výměna dělicího nože) je 
stanoven na osazení 5.000 ks magnetických bodů. Osazovací takt stroje je 2,8 s/kus. 
 
• Vícekanálový digitizér 
Vícekanálový digitizér pro radar pracující na principu pasivní koherentní lokace (PCL) Silent Guard.  
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9 kanálů, rozlišení 16 bitů, 125 MS/s, zpracování signálu až dvou vysílačů na všech kanálech současně 
v reálném čase, rozhraní 2 x 1 Gb Ethernet. 
 
Oblast využití 
Vícekanálový digitizér je určený primárně pro radarový systém PCL, ale lze jej použít jako přijímač 
libovolného radiového signálu s šířkou pásma přibližně do 50 MHz o frekvenci do 500 MHz, nebo jako 
odpovídající digitalizační zařízení pro záznam, zpracování a distribuci měřených veličin (signály ze 
senzorů).  
Přínos pro zákazníky 
Zařízení vyrobené na míru dle požadavků umožňuje realizovat požadovanou funkci mnohem efektivněji 
(cena, spotřeba, rozměry, možný další vývoj) než komerčně dostupná zařízení. Parametry digitalizace 
signálu řadí zařízení mezi špičku v dané oblasti. Vstupní antialiasingové filtry s integrovaným budičem 
jsou vyměnitelné, což dále rozšiřuje možnosti použití digitizéru. 
 
• Agregátor TESLA 
Modul pro zajištění agregace datového toku Gigabit Ethernet do dvojice datových spojů vyvinutý na 
zakázku. Rozhraním 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T a 1 x SFP (podpora 1000Base-X i SGMII). 
 
Oblast využití 
Modul je určen pro přímou integraci do transceiverů radiových spojů pracujících v režimu XPIC. Jeho 
úkolem je adaptivně rozdělovat datový tok až 1 Gb/s do dvojice kanálů o proměnné propustnosti tak, aby 
byla maximálně využita kapacita kanálů s minimálním režijním datovým tokem. Implementován je 
proprietární algoritmus agregace, který může být nahrazen i některým ze standardních algoritmů (např. 
IEEE 802.1AX-2008) dle požadavků zákazníka – poskytovatele připojení. 
Přínos pro zákazníky 
Zařízení je přizpůsobeno cílovým zařízením, jimiž jsou radiové transceivery pracující v režimu XPIC. 
Konfigurace modulů zajišťuje automatickou aktivaci agregace linek v případě, že je dostupná dvojice 
přenosových kanálů. V opačném případě jsou data přenášena pouze aktivním kanálem. Obsluha spočívá 
pouze v zapojení kabelů, není nutné provádět konfiguraci spojů, síťových přepínačů ani směrovačů. 
 
• r LIBS 
Mobilní laboratoř určená k rychlé bezkontaktní prvkové analýze povrchů předmětů v průmyslových 
provozech i v terénu, a to až na vzdálenost 20 m. Klíčovou funkcí zařízení je schopnost okamžité dálkové 
analýzy na vzdálenost několika jednotek až desítek metrů. 
 
Oblast využití 
Analýza kovových slitin (kvalitativní i kvantitativní), např. monitorování výrobního procesu při tavbě či 
okamžitá kontrola finálního složení oceli; prvková analýza povrchů v průmyslové výrobě, vhodná např. 
pro kontrolu homogenity povrchových vrstev při výrobě karoserií v automobilovém průmyslu; hloubkové 
profilování vrstevnatých materiálů v průmyslu, archeologii, geologii; analýza poškození povrchů či 
konstrukcí v pozemním stavitelství; klasifikace a následné roztřídění materiálů v těžbě nebo v 
odpadovém hospodářství; kontrola kvality výrobků; monitorování kontaminace životního prostředí; 
detekce bioaerosolů; stanovení přítomnosti matričních a stopových prvků v zubech, v rohovce a v kůži, v 
močových kamenech a ve vlasech; vojenské a bezpečnostní aplikace jako jsou dálková stopová detekce 
výbušnin, biologických a chemických zbraní; kriminalistika.  
Přínos pro zákazníky 
Mobilita, modularita, rychlost získání a vyhodnocení dat. Zařízení o váze 180 kg je vybaveno fixačními 
patkami pro snadný přesun, je rozložitelné a disponuje robustními nafukovacími kolečky pro pohyb po 
zpevněných i nezpevněných površích. Většina jeho částí je ovládána elektronicky – pohyb dálkového 
modulu, měření vzdálenosti, cílení na vzorek, fokusace optických prvků, náhled na vzorek, aj. Zařízení 
komunikuje skrze Wi-Fi síť, je tak možné se k softwarovému rozhraní připojit bezdrátově a samotnou 
analýzu provést z notebooku či tabletu. Další výhody lze shrnout následovně: možnost analýzy vzorků 
všech rozměrů, bez přímého kontaktu se vzorky, bez nutnosti přípravy vzorků, schopnost detekce většiny 
prvků, i těch s nízkými atomovými čísly. 
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• Vírová turbína s regulovatelnými oběžnými lopatkami 
Nová varianta vírové turbíny s možností regulace výkonu natáčením lopatek oběžného kola buď za klidu, 
nebo za provozu. Bylo tak dosaženo širšího pracovního pásma s dobrou hydraulickou účinností. 
 
Oblast využití 
Vírová turbína s regulací je určena pro říční toky s významně rozkolísanými průtokovými poměry. Malou 
vodní elektrárnu s vírovou turbínou je možno realizovat buď v přímoproudé, nebo násoskové variantě. 
Přínos pro zákazníky 
Výhodou vírové turbíny je její jednoduchá konstrukce bez rozvaděče. Vzhledem k jejím vyšším otáčkám 
není ve většině případů nezbytné přistupovat ke konstrukci s převodovkou. Předností vírové turbíny je 
vysoká průtočnost při nízkém spádu a současně nižší počáteční investiční náklady ve srovnání s 
klasickými vodními turbínami. 
 
 
► WALMAG MAGNETICS s.r.o. 
      CZ – Kroměříž 
      Pavilon F 083 
 
• NEOSTAR VARIABLE FORCE ALU 
Kruhový permanentní upínač s radiálním pólováním, hliníkovou základnou a postupným náběhem 
upínací síly. 
 
Oblast využití 
Upínač s extrémně vysokou upínací silou určený pro soustružení a broušení. Radiální pólování pomáhá 
eliminovat odstředivé síly vznikající při obrábění. 
Přínos pro zákazníky 
ALU těleso s 25% úsporou hmotnosti snižuje zátěž ložisek při upnutí na soustruhu a brusce. 
Mechanismus postupného zapínání usnadňuje přesnost upnutí. 
 
 
► Walter Maschinenbau GmbH 
      DE – Tübingen 
      Pavilon P 081 
 
• HELICHECK ADVANCED 
Plně automatický bezdotekový 4osý CNC stroj s třemi kamerami pro kompletní měření nástrojů. 
 
Oblast využití 
Měří komplexní geometrie rotačně-symetrických nástrojů v průměru od 2 do 320 mm a délkou nástroje 
do 420 mm s přesností opakování do 1,5 µm. Ideální pro kontrolu kvality ve výrobě s certifikovanou 
přesností E1 = (1,8 + L/300) µm. Díky softwaru „Easy Check“ rozpozná automaticky profil. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduchou interaktivní obslužností může každý pracovník po krátkém obeznámení bez nákladných 
školení docílit přesných výsledků měření. Následně je zabráněno produkci vadných nástrojů, brousicí 
stroje jsou optimálně nastaveny resp. doseřízeny a tím jsou ušetřeny náklady. 
 
 
► ZKL, a.s. 
      CZ – Brno 
      Pavilon F 076 
 
• Těsněná soudečková ložiska New Force B22205.2RS a B22218.2RS 
Dvouřadá soudečková ložiska ZKL mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším 
kroužku. Mohou přenášet velká radiální i axiální zatížení v obou směrech. Ložiska se vyrábějí s válcovou i 
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kuželovou dírou a jsou opatřena kontaktním těsněním po obou stranách. Ložiska jsou plněna kvalitním 
plastickým mazivem. 
 
Oblast využití 
Metalurgie, těžební průmysl, stavební průmysl, průmyslové převodovky, textilní průmysl, energetika, 
železniční průmysl, manipulace s materiálem. 
Přínos pro zákazníky 
Snížená potřeba údržby, zvýšená spolehlivost, nižší spotřeba maziva. Určeno pro provozy s náročnými 
podmínkami, kde hrozí např. vysoká vlhkost či znečištění. Využití v prostorech, kde nelze aplikovat 
vnější těsnění nebo je potřeba vícebariérové těsnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav k datu 8. 9. 2014. 




