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► 4ISP s.r.o. 
      CZ – Úvaly 
      Pavilon B 004, P 145 
 
• Vláknový řezací laser HSG 500 W, krytovaný s rotační osou 
Vláknový laser HSG o výkonu 500 W, osazený rezonátorem RAYCUS při pracovní ploše 3000 x 1500 mm. 
 
Oblast využití 
Stroj je určený k dělení oceli do síly 6 mm a nerezu do 3 mm. 
Přínos pro zákazníky 
Rychlý a přesný stroj umožňující dělat rotační předměty. 
 
• Řezací CO2 laser s podavačem návinových materiálů 
 
Oblast využití 
Je určený k velmi přesnému a rychlému řezání převážně nekovových materiálů. Tento typ je vybaven podavačem a sběra- 
čem pro práci s návinovým materiálem. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká rychlost a přesný ořez při automatickém i průběžném posunu materiálu z role. 
 
• Značkovací laser Relicut 30W se systémem Cyclops (zdokonalení přesnosti i umístění textu na výrobku) 
 
Oblast využití 
Tento laser je určený k rychlému a přesnému značení všech kovů a tvrdých plastů. 
Přínos pro zákazníky 
Velmi rychlý, přesný stroj s důrazem na detail díky Cyclops systému – zdokonalení přesnosti umístění textu na výrobek 
díky integrované kameře. 
 
 
► Advantage-fl.cz s.r.o. 
      CZ – Praha 1 
      Pavilon F 085 
 
• SF 1 Puls Finish 
Systém pro proudové omílání, který využívá nejvyspělejší metodu opracování extrémně citlivých nebo tvarově složitých 
obrobků – metodu pulsního omílání. 
 
Oblast využití 
Opracování extrémně citlivých či tvarově složitých obrobků (např. závitová očka, hydraulické komponenty), a to s abso-
lutní přesností. Možnost plné integrace do výrobních linek pro velkokapacitní výrobu. Plnění může být prováděno ručně 
pomocí manipulačního systému nebo robotem (zejména v případě sériové výroby). 
Přínos pro zákazníky 
Velmi rychlé zpracování (několik málo sekund) díky neustále se měnícímu směru otáčení při vysokých rychlostech. 
Velmi přesné zpracování (odjehlení) i na místech, která jsou jinak v procesech hromadného omílání nedostupná. 
 
• CF Zero Gap – stroj pro jemné obrábění na principu otáčejícího se disku 
 
Oblast využití 
Efektivní postup pro finální úpravu v masovém měřítku. Brusný materiál se otáčí díky otočnému disku, který tvoří dno 
nádoby a který je od stěny nádoby oddělen nastavitelnou mezerou. Mezera může být až nulová a lze tak obrábět i velmi 
malé díly, např. soustružené díly o pr. 0,5 mm a s tloušťkou materiálu pouhých 0,08 mm. 
Přínos pro zákazníky 
Intenzivní obráběcí proces může být až 20krát efektivnější než např. tradiční vibrátory.  
Lze obrábět velmi malé díly o průměru 0,5 mm a s tloušťkou materiálu 0,08 mm. Čistý a nekorozní povrch obrobků. 
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• PUK U4 
Svařovací impulsní přístroj, vhodný i pro mikrojemné svařování (dílce i s tloušťkou pouhých 0,1 mm). 
 
Oblast využití 
Všestranné použití v dílnách a výrobnách, výzkumných a vývojových laboratořích nebo v designerských studiích. 
Přínos pro zákazníky 
Svařovací technika PUK U4 umožňuje uživateli udělat přesné tvary a aplikovat jemné množství kovu.  
Svařovací energie vzniká pouze lokálně a na velmi krátkou dobu. Díky tomu se svářečka hodí i pro takové případy, které 
byly dříve realizovatelné pouze pomocí laserových svářeček. Oblast obrobku, která je při svařování ovlivněna vzniklým 
teplem, je velmi malá – není problém svářet v blízkosti citlivých oblastí výrobku. Možnost pracovat i s kousky kovu o roz-
měru pouhých 0,1 mm. 
 
 
► ATAS elektromotory Náchod a.s. 
      CZ – Náchod 
      Pavilon Z 021 
 
• Elektromotor T21VV550 – třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko 
Elektromotor splňuje požadavky normy ČSN EN 600-30 pro třídu účinnosti IE3 velká účinnost (Premium). 
 
Oblast využití 
Pohony rotačních částí kompresorů, vakuových vývěv, čerpadel tekutých médií, ventilátorů a podobně. 
Pohony průmyslových zařízení především v podmínkách trvalého provozu. 
Přínos pro zákazníky 
Splnění požadavků normy ČSN EN 60034-30 a související úspora elektrické energie při provozu zařízení. 
 
• G42LN373B – elektromotor BLDC s permanentními magnety a integrovanou řídicí elektronikou 
 
Oblast využití 
Pohon zařízení malého výkonu, která vyžadují precizní řízení otáček rotoru ve velkém rozsahu v závislosti na požado-
vaných parametrech. Forma parametrů řízení je nejen analogová, ale i digitální. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká účinnost pohonu, přesnost řízení, kompaktnost. 
 
• PCT4C54 s FM – převodový asynchronní motor s integrovaným frekvenčním měničem 
 
Oblast využití 
Pohony malých technologických zařízení (50 W) v průmyslu, potravinářství, zemědělství. 
Přínos pro zákazníky 
Asynchronní motor s velkou životností a možností regulace v širokém rozmezí otáček.  
Regulovatelný pohon bez kartáčů, které omezují životnost pohonu. 
 
 
► BAS Rudice spol. s r.o. 
      CZ – Jedovnice 
      Pavilon C 016 
 
• DELTA ELEMENT – ruční RTG spektrometr pro měření prvkového chemického složení, PMI, QA/QC 
 
Oblast využití 
– strojírenské podniky 
– kontrola kvality 
– slévárny, hutě 
– kovošroty 
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Přínos pro zákazníky 
– vyšší rychlost a přesnost analýz 
– nižší cena 
 
• Ruční Ramanův spektrometr PROGENY ResQ pro okamžitou identifikaci látek a sloučenin 
 
Oblast využití 
Ruční raman spektrometr Progeny ResQ je určen pro záchranné, armádní a ochranné složky pro účely okamžité identi-
fikace hrozeb, prekurzorů, identifikaci neznámých látek, detekci výbušnin, drog, zakázaných látek, TIC, CWA, narkotik, 
farmak... 
Přínos pro zákazníky 
– laser s vlnovou délkou 1064 nm, který eliminuje fluorescenci 
– špičkové rozlišení až 8 cm-1 
– špičkově vybavená tovární knihovna, která již v základu obsahuje více jak 12 500 validovaných látek 
– výsledky jsou k dispozici během několika vteřin pouhým stisknutím tlačítka 
– splňuje náročnou armádní normu MIL STD 810G (vodotěsný, prachotěsný, nárazuvzdorný, umožňuje kompletní dekon-
taminaci, snáší teplotní šoky, ...) 
 
 
► Berger Positec s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon V 124 
 
• Systém lineárních převodů Leantechnik 
Převodovky jsou konstruovány na bázi ozubených hřebenů a mají precizní bezvůlové vedení s lineárními válečkovými 
ložisky. Maximální síla u největšího typu je až 25.000 N. Z převodovek je možno sestavovat víceosové vzájemně syn-
chronizované konstrukce. 
 
Oblast využití 
Mechanické konstrukce s polohováním, stavba strojů, montážní linky, logistické systémy, skladové zakladače atd. 
Přínos pro zákazníky 
Mechanicky vzájemně synchronizované víceosové systémy s velkou přesností. Díky bohatému příslušenství umožňuje 
systém vytvářet stavebnicově mnohotvárné konstrukční sestavy. 
 
• Řídicí systém pohonů LMC 078 
PLC typu Motion Controller je určen pro přesné řízení soustavy až 16 elektrických pohonů s definovanou vzájemnou 
synchronizační vazbou. Komunikační rozhraní jsou SERCOS, Modbus TCP, Ethernet/IP, Profibus-DP a CANopen. 
 
Oblast využití 
Vícepohonné strojní soustavy, automatické výrobní a montážní linky, balicí stroje, obráběcí stroje apod. 
Přínos pro zákazníky 
Programování složitých víceosových pohybů provázaných definovanou funkcí u strojních a robotických soustav. Systém 
LMC 078 je schopen řídit i velmi dynamické pohyby. 
 
• 2D-/3D-polohovací portály 
2D-/3D-polohovací portály jsou sestaveny z přesných lineárních polohovacích os tuhé konstrukce s kuličkovým nebo 
kladičkovým vedením osazené AC-servomotory nebo krokovými motory a kabelovými nosiči. Podle zatížení se používají 
profily 40/60/80/110 mm. 
 
Oblast využití 
Automatické výrobní a montážní linky, balící stroje, jednoúčelové stroje a pod. 
Přínos pro zákazníky 
Konstruktér obdrží navrženou mechanicky smontovanou typovou sestavu portálu se zaručenými parametry, kterou 
zabuduje do nosného rámu a může hned programovat pohyby jednotlivých os. 
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► CLOOS PRAHA, spol. s r.o. 
      CZ – Jesenice u Prahy 
      Pavilon G2 008 
 
• QINTRON 
Svařování metodou MIG/MAG je hlavní doménou svařovacího zdroje QinTron. Stabilní svařovací oblouk MIG/MAG 
zajišťuje optimální řešení svařovacího úkolu. Volitelně lze dovybavit např. synergickými programy. Dokonce ani 
svařování metodou WIG DC není se zdrojem QinTron složité. Funkce „lift start“ (kontaktní zapalování) zajišťuje bezpečné 
zahájení svařovacích prací. 
 
Oblast využití 
Svařujte každý díl hospodárně – my vám k tomu nabízíme vynikající poměr cena–výkon a také možnost výrazné úspory 
energie díky nejmodernějšímu invertoru a režimu Stand-by při < 30 W. Nemějte strach z drsných podmínek, ať už uvnitř, 
nebo venku – svařovací zdroj QinTron se vyznačuje kvalitními součástmi a robustním provedením. Důvěřujte našemu 
know-how a dlouholetým zkušenostem v kombinaci s inovačními procesy – jakožto technologická jednička vám garan-
tujeme maximální výkon v osvědčené kvalitě značky CLOOS. 
Přínos pro zákazníky 
Tento zdroj si můžete kdykoliv rozšířit a dovybavit podle vlastních potřeb – jeho modulární konstrukce umožňuje různé 
svařovací postupy v různých oblastech použití. Profitujte z koncepce komfortní obsluhy, která se automaticky přizpůsobí 
individuálním potřebám uživatele – svařovací zdroj QinTron se vyznačuje jednoduchou, rychlou a intuitivní obsluhou. 
 
• Svařování do úzké mezery - Narrow gap welding 
Revoluční technologie pro svařování materiálů o tloušťce 50–300 mm. 
 
Oblast využití 
Technologie svařování do úzké mezery se využívá hlavně v oblasti energetického průmyslu. Například svařování plášťů 
turbín, vysokotlakých nádrží či konstrukce. 
Přínos pro zákazníky 
Snížení počtu svařovaných vrstev u silných materiálů, snížení nákladů na přídavné materiály, ochranné plyny, energie. 
Celkové snížení nákladů na svařování v porovnání s konvenčními technologiemi. 
 
 
► DEVEHO consulting s.r.o. 
      SK – Bratislava 
      Pavilon V 044D 
 
• Sage X3  
Se systémem Sage X3 si zvolíte řešení podnikového řízení příští generace, pomocí kterého bude váš podnik 
růst rychleji a bude fungovat jako agilní organizace.  
  
Oblast využití 
Sage X3 je ERP řešení s rychlou implementací, kde jsou všechny moduly k dispozici jako jedna platforma, která 
obsahuje finance, prodej, nákup, výrobu, zásoby a zákaznický servis.    
Přínos pro zákazníky 
Podnikové ERP řešení navržené spolu s uživateli. Nativní webové řešení, které je k dispozici i pro smartphony, 
tablety a mac zařízení. Data v reálném čase jsou k dispozici kdykoliv a kdekoliv.  
 
 
► durcrete GmbH 
      DE – Limburg an der Lahn 
      Pavilon V 137 
 
• Nanodur Beton E80 
Nejnepoddanější minerální litý materiál na trhu, deformace jsou redukovány o 50 %. 
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Oblast využití 
Firma Durcrete vyvinula pomocí speciálně upravených minerálních zrn novou recepturu pro lože z litého minerálního 
materiálu. Nový Nanodur-Beton E80 má modul elasticity přes 80.000 N/mm2 a je pak o 50 % stabilnější vůči deformacím 
a tužší než dosud známé klasické receptury litých minerálních materiálů na bázi epoxidové pryskyřice nebo cementu. 
Přínos pro zákazníky 
Tato světová novinka umožňuje výrazné snížení deformací strojů a možnost ještě přesnější a rychlejší práce obráběcích 
strojů. Nová technologie může být použita i na základy pro stroje. Je možno zmenšit rozměry masivních stavebních dílců 
a tím snížit náklady až po výkopové práce. 
 
 
► Dürr Ecoclean GmbH 
      DE – Filderstadt 
      Pavilon E 036 
 
• Compact 80C – kompaktní zařízení na čistění pomocí rozpouštědel 
 
Oblast využití 
Pro bezpečné a hospodárné odstraňování olejů, tuků, emulsí a třísek v průmyslové výrobě pro díly z kovu, plastu a skla; 
od nejmenších dílů v oblasti milimetrů až po objemné díly s komplexní geometrií. 
Přínos pro zákazníky 
Vyzrálé a redundantní bezpečnostní vybavení pro použití i nezápalných uhlovodanů. Provoz téměř bez emisí, ekologicky 
šetrná technologie. Chlazení podle volby vzduchem nebo vodou. Vakuová destilace pro optimální úpravu rozpouštědel. 
Dvojitá filtrace rozpouštědel při plnění a vyprazdňování pracovní komory. 
 
• EcoCCore – nová dimenze v čištění pomocí rozpouštědel 
 
Oblast využití 
Pomocí zařízení EcoCCore bylo zkoncipováno zařízení na čištění pomocí rozpouštědel, které je perfektně šité na míru pro 
tyto požadavky. Poskytuje maximální flexibilitu, vysokou výkonnost z hlediska kapacity a objemu a zaručuje tím 
optimální efektivitu nákladů. Zařízení EcoCCore spojuje všechny výhody zařízení na čištění pomocí rozpouštědel 
s nejjednodušší obsluhou při promyšleném designu zařízení. Pro bezpečné a hospodárné odstraňování olejů, tuků, 
emulsí a třísek. 
Přínos pro zákazníky 
Zvýšená kapacita šarží: zvyšuje kapacitu a snižuje náklady na kus. Zvýšená možnost úpravy: použití s uhlovodany a 
s modifikovanými alkoholy při měnících se podmínkách výroby. Vynikající příznivost pro údržbu: promyšlená, modulární 
konstrukce usnadňuje přístupnost. Intuitivní obsluha zařízení: nový panel HMI s přehledným sledováním procesu díky 
integrované vizualizaci dílů. Vysoká flexibilita: maximální užitek díky různým složením šarží, kombinovanému tělesu 
filtru a konzervace. 
 
• EcoCWave: univerzální talent pro vodní čistění součástek  
 
Oblast využití 
Zařízením EcoCWave byl zkoncipován nový univerzální talent pro čistění součástek vodou. Zařízení EcoCWave je výkonné 
postřikovací a zaplavovací čisticí zařízení s vakuově odolnou pracovní komorou. Je pak vybaveno podle volby dvěma 
nebo třemi nezávislými stupni čistění. Použití stojatých, cylindrických zaplavovacích nádrží, které byly vyvinuty pro 
jemné čištění, zajišťuje kromě optimalizovaného vedení media vysokou flexibilitu a zlepšenou kvalitu procesu. 
Přínos pro zákazníky 
Univerzální možnosti použití: pro různé aplikace při mokrém chemickém čištění součástek a povrchové úpravě díky 
koncepci dvou/tří lázní. Inovativní technologie při minimální podlahové ploše: s plochou pouhých 5,5 m2 (zařízení se 
dvěma tanky). Snížené náklady na kus až na 30 % díky optimalizovanému objemu složení šarží vašich dílů. 
Optimalizované vedení media: stojaté, cylindrické zaplavovací nádrže zabraňují tvorbě hnízd nečistot ve srovnání 
s pravoúhlými nádržemi. Bohaté dodatečné vybavení: základní opce, jemné čištění, sledování zařízení, příprava media, 
automatizační řešení. 
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► Eckert A.S. Sp. z o.o. 
      PL – Legnica 
      Pavilon B 003 
 
• Sapphire Concept 
Komerční plazmový a kyslíkový řezací stroj nejvyšší kvality s možností řezání až do 500 mm. Volitelná 3D hlava pro 
srážení hran a přípravy na fázi svařování.  
 
Oblast využití 
Řezací stroj Sapphire je určen pro práci v nejnáročnějších podmínkách výroby. Je vhodný pro třísměnný provoz a zaru-
čuje vysokou kvalitu zpracování na vysoké úrovni. Vzhledem k širokému rozsahu aplikací (plazmové a kyslíkové řezání, 
plazmové značení, děrování, vrtání) se jedná o univerzální stroj, který je schopen splnit očekávání i těch nejnáročnějších 
zákazníků. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoce dynamické a precizní automatizované 2D/3D řezání plechů, trubek, nosníků. 
Možnost zpracovávat plechy do tloušťky 500 mm. 
Rozšířená základna předdefinovaných parametrů řezání. 
Neomezená možnost zvýšení délky pracovního prostoru. 
 
 
► EKO - ŠIMKO s.r.o. 
      CZ – Náchod 
      Pavilon G2 037 
 
• Odsávací souprava EKO-SV pro pracoviště sváření, broušení, pájení 
Odsávací souprava se skládá z odsávacího pracovního stolu se zabudovaným univerzálním odsavačem a z příslušenství 
pro odsávání různých technologií. 
 
Oblast využití 
Sváření, broušení, pájení. 
Přínos pro zákazníky 
Filtrace škodlivin od sváření, broušení, pájení – třída filtrace H11–H13.  
Vyčištěný vzduch je možno přivádět zpět do dílny.  
Nízká cena v porovnání cen na trhu u nás i v zahraničí. 
 
 
► Ekomaziva s.r.o. 
      CZ – Cheznovice 
      Pavilon F 062 
 
• Bezolejová technologická maziva IRMCO, použití pro všechny operace zpracování kovů za studena 
 
Oblast využití 
Technologické mazivo pro lisování za studena, ohýbání trubek, řezání závitů, sekání, prosekávání, děrování. Ekologické, 
biologicky odbouratelné. 
Přínos pro zákazníky 
Finanční úspory v celém procesu zpracování kovů. Menší spotřeba maziva, čistější pracovní a životní prostředí, nižší 
náklady na přípravu pro svařování a povrchové úpravy ve srovnání s tradičními technologiemi. 
 
 
► Elevance Renewable Sciences 
      US – Woodridge 
      Pavilon E 031 
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• Elevance Clean™ 1200 
Elevance Clean™ 1200 je nová přísada pro čištění, která zvyšuje účinnost čištění Vašich preparátů a rychle proniká do 
vašich velmi problematických nečistot. Je také na biologické bázi, bezpečně se používá a je bez obsahu VOC. 
 
Oblast využití 
Elevance Clean™ 1200 je vysoce snášenlivý s velkým rozsahem hydratačních a polohydratačních produktů, protože se 
používá při neutrálním pH. Tento preparát byl vyvinut pro odstraňování zaschlých skvrn nečistot běžných ve výrobě, 
charitativní činnosti, přepravě, údržbě, zpracování potravin, při zpracování ropy a plynu a v textilních odvětvích. 
Přínos pro zákazníky 
Elevance Clean™ 1200 je vyráběn z recyklovaných olejů a je schopen čistit rychleji a mnohem účinněji než konkurenční 
výrobky. 
 
 
► EPRIN spol. s r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon E 015 
 
• RFID technologie nejen na kov 
RFID (radiofrekvenční identifikace) je technologie využívající rádiové vlny k jednoduché a automatické identifikaci jed-
notlivého zboží. 
 
Oblast využití 
Transport a logistika, výroba (automobilový průmysl, elektrotechnika, aj.), maloobchod, zdravotnictví, skladové 
hospodářství, evidence a inventarizace majetku, obaly (obecně krabice, boxy, přepravky, palety). 
Přínos pro zákazníky 
Rychlejší manipulace se zbožím a eliminace chyb, hromadné automatické snímání objektů, zvýšení úspor redukováním 
nesprávných dodávek, snížení celkových nákladů, přesné skladové informace, řízení zásob, ochrana zboží před 
odcizením, monitorování práce ve výrobě, dodatečné upřesňování informací. 
 
• Robot Fanuc – robotické pracoviště Fanuc pro rychlé a přesné zakládání výrobků 
 
Oblast využití 
V oblasti výroby, logistiky, přepravy pro přesné a rychlé přemístění dílů, zakládání do přípravků, celá kompletace balení 
či obrábění předmětů. 
Přínos pro zákazníky 
Zvýšení výkonu pracovních operací, zvýšení přesnosti, vysoká variabilita s ohledem na naprogramované pracovní funkce. 
V případě rozšíření jednotky Fanuc o Vision systém je možné další využití, např. 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 terénu, zejména v energetice či zdravotnictví. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká odolnost, výdrž baterie a bohaté příslušenství zajistí zákazníkům jistotu a efektivnost při jejich každodenní 
pracovní činnosti. 
 
 
► Haas Schleifmaschinen GmbH 
      DE – Trossingen 
      Pavilon P 144 
 
• Multigrind®CU – malá, kompaktní bruska na výrobu přesných nástrojů na třískové obrábění 
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Oblast využití 
Výroba rotačních nástrojů pro třískové obrábění a profilových a tvarových desek. 
Přínos pro zákazníky 
Kompletní obrábění s integrovanou automatizací a s flexibilní orovnávací jednotkou na podlahové ploše 3,8 m2. Je mož-
né sériové řazení strojů.  
 
 
► HEIDENHAIN s.r.o. 
      CZ – Praha 10 
      Pavilon P 074 
 
• Prstencové motory ETEL  – přímé pohony otočných stolů a frézovacích hlav 
 
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 dvou 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 
 
 
► HUBER EDM spol. s r.o. 
      CZ – Ústí nad Orlicí 
      Pavilon P 087 
 
• Elektroerozivní vrtačka RIVER 350 
River 350 je jednoduchý, praktický, elektroerozivní, plně programovatelný (CNC) obráběcí stroj. Kompaktní konstrukce 
stroje s moderním designem, velkými pojezdy os X a Y 350 x 250 mm, W 450 (Z 300 mm) a generátorem 32 A poskytuje 
vysoký vrtací výkon, přesnost a dlouholetou spolehlivost. Uživatelé ocení snadné ovládání, databázi vrtacích parametrů, 
automatickou korekci opotřebení elektrody a pneumatický systém rychlé výměny elektrod. 
 
Oblast využití 
Stroj určen pro vrtání otvorů o průměru od 0,1 mm do 3,0 mm, například: rychlé vyvrtání startovacích otvorů pro drátové 
řezačky, odvrtání zalomených závitníků a vrtáků, rychlé vrtání kanálků do vstřikovacích nástrojů pro plasty, případně 
změny forem, vrtání otvorů do tvrdokovů a jiných speciálních materiálů, kde vrtání otvorů běžným vrtákem není možné. 
Přínos pro zákazníky 
Stroj RIVER 350 je schopen splnit rostoucí požadavky zákazníků oblasti elektroeroze. Stroj je určen pro snadné vrtání 
jednotlivých otvorů, ale i automatické vrtání většího množství otvorů na základě vytvořeného programu, nebo pro 
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poloautomatické vrtání většího množství dílů v sériích. Možností je i vrtání dílů s pomocným otočným dělícím stolem, 
případně naklápěním v úhlech. Snadná a rychlá výměna elektrod výrazně zkracuje čas na přípravu stroje a šetří náklady. 
 
 
► Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH 
      DE – Bobingen 
      Pavilon P 101 
 
• Proto Line: CA 402, HC403, HC453SR – frézy HSC pro výrobu nástrojů, forem a modelů 
 
Oblast využití 
– pro obrábění hliníku; – pro obrábění materiálů ve výrobě nástrojů, forem a modelů. 
Přínos pro zákazníky 
– vysoké hodnoty životnosti  
– vysoká kvalita povrchu  
– vysoké řezné rychlosti  
– standardní program  
– řada rozměrů je k dispozici ze skladu  
– speciální rozměry na přání zákazníka. 
 
• Hard Line: HC110, HC120, HC125, HC140, HC152, HC232, HC234, HC244, HC245, HC247, HHM905, HHM915 
Frézy HSC na obrábění tvrdých materiálů. 
 
Oblast využití 
– pro obrábění tvrdých materiálů do 68 HRC; – pro hrubovací a  finišovací obrábění  
Přínos pro zákazníky 
– vysoké hodnoty životnosti  
– vysoká kvalita povrchu  
– vysoké řezné rychlosti  
– standardní program  
– řada rozměrů je k dispozici ze skladu  
– speciální rozměry na přání zákazníka. 
 
 
► IBS Scherer GmbH 
      CZ – Náchod 
      Pavilon E 035 
 
• 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 automat MAXI 91-2 
Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. Odmašťuje díly znečištěné olejem a mastnou nečistotou ve 
velmi krátkém čase. 
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Oblast využití 
Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí středních a velkých dílů, jako motorů, převodů, míchaček atd., ale 
také malých dílů. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduchá obsluha díky plně automatickému čisticímu provozu. Díky tomu se mohou kvalifikovaní zaměstnanci 
soustředit na jiné důležité úkoly. Vodní nádrž je naplněna směsí vody a vodou ředitelnou IBS čisticí kapalinou (mycí 
lázeň). Znečištěné díly položíme na rotující mycí koš a uzavřeme víko mycího automatu. Po nastavení požadované mycí 
teploty a času se mycí automat zapne a mycí lázeň se v nádrži zahřeje. Mycí koš rotuje v uzavřeném automatu kolem 
vlastní osy stejnoměrnou rychlostí. Čerpadlo nasává čisticí kapalinu vysokým tlakem z mycí nádrže skrze 6 tryskových 
ramen s tryskami nastavenými do kříže s plochým ostřikem. Horká čisticí kapalina ostřikuje znečištěný díl v rotujícím 
koši, který je poháněný motorem, ze všech stran. Po ukončení mycího procesu se mycí automat automaticky vypne. 
 
 
► ICOSA s.r.o. 
      SK – Nitra 
      Pavilon E 005 
 
• Termoplastická prášková farba na povrchovú úpravu kovov 
Termoplastická prášková farba na elektrostatické nanášanie dokonale chráni kov v exteriéri proti nepriazňu počasia, 
agresívnym chemickým látkam, oteru. Soľné testy 1000 hodín, vhodné na styk s potravinami a pitnou vodou. Nepraská, 
neolupuje sa, je flexibilná. 
 
Oblast využití 
Na povrchovú úpravu kovov všade tam kde tradičné úpravy nie sú postačujúce. 
Přínos pro zákazníky 
Dlhodobá ochrana kovov voči korózii na desiatky rokov.  
Jednoduchá opraviteľnosť povlaku.  
Aplikuje sa ako tradičné práškové farby. 
 
 
► IMECO TH s.r.o. 
      CZ – Modřice 
      Pavilon F 044 
 
• Form Talysurf PGI Bearings 
Systém specializovaný na měření vysoce přesných ložisek s nejlepším poměrem rozsah/rozlišení na trhu.  
Rozsah až 20 mm s rozlišením 0,3 nm a šum systému menší než 2 nm Rq řadí PGI Bearings na vrchol dostupných zařízení 
v tomto oboru. 
 
Oblast využití 
PGI Bearings je určen pro hodnocení kuličkových ložisek (poloměry, drsnost, vlnitost a tvar), válečkových i kapalinových 
dynamických ložisek (analýza hloubek více stupňů), dále kuličkových šroubů (rozteče, úhly, tvar a lineární rozměry), 
analýzy gotického oblouku s kompenzací úhlu sklonu šroubovice (kontaktní úhel, poloměry, trvalé úchylky) a mnoho 
dalších aplikací. 
Přínos pro zákazníky 
Schopnosti přístroje umožní výrobci např. predikci funkce ložiska na základě polohy kuličky na oběžné dráze. Významný 
přínos PGI Bearings představuje soubor nových programů specializovaných pro analýzy přesných ložisek, které obsahují 
kontrolní procesy ověřující kvalitu ložisek, ale současně i zajišťující zpětnou vazbu pro zlepšení konstrukce produktu 
nebo optimalizace technologií výroby. 
 
 
► Kovo Staněk, s.r.o. 
      CZ – Brumovice 
      Pavilon E 001 
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• Tryskací zařízení závěsné, typ TZ 2, modifikace TZ 2-7,5/0,6*1,2 
Závěsné tryskací zařízení se dvěma komorami. 
 
Oblast využití 
Pro efektivní tryskání dílů ve velice krátkém čase, kde čas výměny háků trvá do 20 s. 
Přínos pro zákazníky 
– zefektivnění procesu tryskání 
– zkrácení technologického času nutného pro výměnu háků 
– snížení provozních nákladů 
 
 
► Kühne + Nagel, spol. s r.o. 
      CZ – Praha 5 
      Pavilon B 065 
 
• Software KN FreightNet 
Novinka KN FreightNet poskytuje zákazníkovi plně automatizovaný proces pro okamžitou tvorbu online obchodních 
nabídek, online porovnávač aktuálních nejlepších cen, okamžité objednání přepravy a vizibilitu zboží. 
 
Oblast využití 
V letecké nákladní přepravě a logistice. 
Přínos pro zákazníky 
Poptávky, nabídky, nacenění, objednávky a sledování zboží probíhají automatizovaně online v reálném čase, a proto 
odpadá administrativa a zdlouhavý proces poptávkového řízení, hledání nejlepší ceny a chybovost u objednávek. 
Online rezervace a objednávání exportu i importu s okamžitým zpracováním dat, tudíž i s minimálním zdržením a chy-
bovostí. 
Nepřetržitá online služba pro vyhodnocování cen a vystavování exportních/importních nabídek. 
Automatizované nabídky formou „all-inclusive“ sazeb pro přepravu „od dveří ke dveřím“. 
Asistent při nahrávání potřebných dokumentů, uživatelsky přátelské intuitivní ovládání včetně online nápovědy. 
 
 
► Lintech, spol. s r.o. 
      CZ – Domažlice 
      Pavilon E 039 
 
• Univerzální laserová kompaktní stanice Lin-box I 
Praktická, prostorově nenáročná laserová kompaktní stanice vlastní výroby navržená pro rychlý a precizní laserový 
popis. 
 
Oblast využití 
Stroj byl navržen pro rychlý a precizní laserový popis kovových, plastových nebo lakovaných komponent. Jedná se o pro-
storově nenáročnou kompaktní laserovou stanici. Velký důraz při konstrukci byl kladen na manipulaci s popisovanými 
předměty. Proto je možné rychle zakládat jak reklamní předměty, tak také různé elektrotechnické součástky, desky 
plošných spojů nebo nástroje do strojírenství. 
Přínos pro zákazníky 
– optimální poměr výkon/cena  
– dokonalý a velmi rychlý laserový popis  
– flexibilní, rychlý, spolehlivý, profesionální systém 
– bezúdržbový s minimálními provozními náklady pouze na energie 
– vysoká životnost použitých komponent (díly evropského původu) 
 
• Mobilní laserové zařízení pro gravírování forem 
Univerzální gravírovací nástroj s pohyblivým ramenem a zavěšenou laserovou hlavou. 
 



 

 12 

Oblast využití 
Technologie byla konstruována tak, aby vyhovovala především gravírování forem a předmětů s obtížnou manipulací.  
Využití je i v oblastech s upřednostněním přenosného laseru. Tato technologie plnohodnotně zastoupí elektroerozivní 
gravírování a značení forem. 
Přínos pro zákazníky 
– výhodou je flexibilita a rychlost nastavení, rychlost zpracování a jednoduchost celého procesu 
– doba gravírování malých log (10 x 10 mm) je kolem 5 minut 
– značení na špatně přístupných místech 
– bezproblémové značení vícetunových forem 
– akční rádius ramene je téměř dva metry a výška značených předmětů může být v podstatě libovolná 
 
• Přenosné mikroúderové značící zařízení 
Plně přenosné, elektromagnetické mikroúderové značící zařízení s akumulátorem. 
 
Oblast využití 
Toto zařízení pro svou funkci nevyžaduje žádné přívodní kabely ani hadice. Je osazeno akumulátorem, který zajišťuje až 
7hodinovou výdrž. Je tedy vhodné pro značení velkých, těžko přemístitelných předmětů (kovové konstrukce, vagóny...). 
Přínos pro zákazníky 
– velice intuitivní ovládání přímo na panelu stroje s klávesnicí a displayem nebo přes PC 
– stroj lze používat i ve venkovním prostředí díky bytelné konstrukci a kovovému tělu 
– popisovací pole 80 x 50 mm 
– trvalé značení čitelné i po většině povrchových úprav 
– elektromagnetický hrot zaručuje precizní značení s nastavitelnou hloubkou popisu 
 
 
► LONTECH - surface treatment, s.r.o. 
      CZ – Býšť 
      Pavilon G1 048 
 
• 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 apli-
kace 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. 
 
• Rotační vzduchové čisticí trysky firmy IMM 
Rotační čisticí vzduchové trysky jsou určeny pro bezkontaktní čištění tvarových nebo strukturovaných výrobků od 
prachu, třísek, vláken a dalších nečistot. 
 
Oblast využití 
Pro čištění výrobků jako jsou vstřikované plastové výlisky před lakováním, plastové nebo dřevotřískové desky po 
broušení, přístrojové panely, panely TV obrazovek při montáži, desky s tištěnými spoji, vakuově tvarované výlisky, atd. 
Rotační trysky je možné kombinovat s ionizátory firmy Simco ION pro eliminaci statické elektřiny a také je možné je 
doplnit o odsávací hlavici. Rotační trysky je možné instalovat pevně nad čištěný materiál, ale i na robota, nad dopravník 
s výrobky, atd. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká účinnost čištění výrobků vlivem intenzivního pulsování vzduchu. 
Rotace trysky stlačeným vzduchem - není potřeba další pohon. 
Bezkontaktní čištění – ideální pro tvarové výrobky. 
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• OpenAir – atmosférická plazma firmy Plasmatreat pro aktivaci a čištění povrchů a vytváření funkčních povlaků 
 
Oblast využití 
Atmosférická plazma se používá jako předúprava povrchu před lepením, tiskem, lakováním, zaléváním a vytvářením 
funkčních povlaků na různých materiálech (plasty, kovy, sklo, kompozity) s nízkými provozními náklady. Neohrožuje 
životní prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká kvalita adheze spoje a povlaků, in line zařazení do výrobních linek, nízké provozní náklady. 
 
 
► LUC GROUP 
      HU – Esztergom 
      Pavilon G1 081 
 
• Vysokovýkonné polyuretany pro různá odvětví průmyslu 
 
Oblast využití 
– povlakování válců a kol 
– výroba odlévaných částí 
– výroba elastických návleků „sleeves“ 
– renovace opotřebovaných válců a kol 
– dodávka kompletně nových sestav 
Přínos pro zákazníky 
Vysokovýkonné polyuretany kombinují odolnost plastů s elastičností gumy. Kromě toho mají tyto materiály rovněž 
excelentní vlastnosti, které prodlužují životnost a dělají z něj preferovanější materiál oproti konvenčním polyuretanům 
nebo klasické gumě.  
Výhoda LUC GROUP tkví ve faktu, že máme velmi hluboké chemické znalosti o polyuretanech, což dokazujeme širokou 
paletou různých složení materiálů (více jak 350) a rovněž různými metodami zpracování. Díky tomu dokážeme 
přizpůsobit parametry materiálu a umíme pomoci při řešení specifických problémů pro různé aplikace, samozřejmě s 
určitými limity. 
 
 
► Mayr Antriebstechnik 
      DE – Mauerstetten 
      Pavilon F 083 
 
• Bezpečnostní spojka EAS-HT 
Spolehlivá vysoce torzní bezpečnostní spojka pro použití s velkým zatížením. 
 
Oblast využití 
Na ochranu vašeho zařízení, např. ve válcovnách, strojů na ražení tunelů, drtičů atd. 
Přínos pro zákazníky 
– zvýšení výnosů  
– zabránění škodám z přetížení  
– úspora nákladů 
 
• Hřídelová spojka ROBA-DS bez vůle a bezpečná proti protočení pro snímače točivého momentu  
 
Oblast využití 
Pro napojení vašich snímačů točivého momentu bez vůle např. u zkušebních stolic. 
Přínos pro zákazníky 
– flexibilní kombinační možnosti   
– minimalizace parazitních zatížení na přesných snímačích  
– exaktní výsledky měření   
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• Brzda s profilovou lištou ROBA-guidestop 
Bezpečnostní brzda a vysoce tuhá svěrací jednotka bez vůle pro vedení profilových lišt. 
 
Oblast využití 
Pro zajištění os, zatěžovaných tíhovou silou, např. u obráběcích strojů, portálových robotů atd.   
Přínos pro zákazníky 
– maximální bezpečnost díky vysokým přídržným silám a principu Fail-Safe 
– provedení se dvěma brzdovými okruhy pro dvojnásobnou přídržnou sílu nebo redundantní dimenzování  
– bezpečná a spolehlivá díky přímému sevření bez vůle  
– velmi vysoká tuhost až do plné jmenovité síly  
– pro všechna běžná lineární vedení           
 
 
► Misan s.r.o. 
      CZ – Lysá nad Labem 
      Pavilon A1 021, P 147 
 
• OKUMA MU 5000V 
Svislé obráběcí centrum se simultánně řízenými 5 osami se zcela novým koncepčním uspořádáním. 
 
Oblast využití 
Velmi přesná strojírenská výroba – především letecký, energetický, medicínský a automobilový průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
Úplné obrobení složitých a přesných prostorových dílů na jediné upnutí.  
Umožňuje obrábět soustružením.  
Automatická kontrola přesnosti a následné autopřeseřízení.  
Teplotní kompenzace, autosystém potlačování kolizí. 
 
• BROTHER S1000 X1 
Kompaktní svislé obráběcí centrum s nástrojovým upínáním ISO30 s výměnou nástrojů 1,4 sekundy. 
 
Oblast využití 
Hromadná a středněsériová výroba velkých dílů s malými přídavky na obrábění. 
Přínos pro zákazníky 
Při minimální zastavěné ploše obrovský pracovní prostor pro efektivní rychlostní obrábění větších dílů automobilového 
průmyslu s minimem vedlejších časů. 
 
• 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 nevy-
robitelné. Možnost práce s celou řadou materiálů včetně slitin hliníku a titanu. 
 
 
► Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. 
      CZ – Klecany 
      Volná plocha 004, 004A 
 
• Generátor dusíku Parker domnick hunter NITROSource PSA 
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Generátor plynného dusíku zajišťuje kontinuální dodávku plynu s vysokou čistotou (až max. 5 ppm O2). Pracuje na bázi 
tlakové cyklické adsorpce molekul (PSA) stlačeného vzduchu s vysokou účinností a nízkou měrnou spotřebou energie. 
 
Oblast využití 
Ochranné atmosféry při pájení mikroelektronických spojů. 
Výroba potravin, nápojů a farmaceutických výrobků. 
Tepelné zpracování kovů a vstřikování plastů. 
Výroba a testování vysoce namáhaných komponentů. 
Analytické a laboratorní účely. 
Přínos pro zákazníky 
Nízké náklady na spotřebovaný plyn, úspory.  
Nezávislá výroba plynu.  
Bezpečnost. 
 
• Kondenzační sušič Parker Hiross StarlettePlus-E 
Kondenzační sušič StarlettePlus-E se vyznačuje velmi nízkou spotřebou energie na vysušení stlačeného vzduchu na tla-
kový rosný bod +3 °C, patentovaným kompaktním výměníkovým systémem s nízkým objemem chladiva a s digitálním 
řízením. 
 
Oblast využití 
Centrální sušení vzduchu v kompresorové stanici. 
Finální sušení stlačeného vzduchu na místě spotřeby. 
Výrobní linky a pneumatické systémy. 
Zpracování kovů, svařování a řezání laserem. 
Povrchové úpravy a lakování. 
Přínos pro zákazníky 
Nízké náklady na provoz a ohled na životní prostředí. 
Kompaktní zařízení s minimalizovanými rozměry. 
Spolehlivý provoz i při nadměrném tepelném zatížení. 
Odvod kondenzátu bez ztráty stlačeného vzduchu. 
 
• EO3 hydraulické šroubení 
Patentované šroubení pro hydraulické hadice a trubky s optickou kontrolou správného dotažení a vnitřním těsněním. 
 
Oblast využití 
Spojování trubkových a hadicových montáží v širokém spektru použití pro dynamické hydraulické aplikace se zaměřením 
na zamezení lekáží a velmi dobrou odolností vůči tlakovým špičkám. 
Přínos pro zákazníky 
Optická kontrola správného dotažení – díky barevné indikaci na matici je montáž jasně daná a nemůže dojít k následné 
poruše. Menší síly potřebné pro montáž šroubení EO3 (redukce utahovacího momentu o 50 % ve srovnání se 
standardním šroubením). Závity s patentovaným náběhem pro snazší a rychlejší spojování (úspora času potřebného pro 
finální montáž až 70 %). Těsnění integrované do vnitřního konusu šroubení zvyšuje odolnost vůči vibracím a tlakovým 
špičkám ve všech dynamických hydraulických aplikacích. 
 
• Ucelený systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore 
Ucelená řada vysokotlakých hydraulických hadic a koncovek pro všechny pracovní tlaky a světlosti, špičkových parametrů 
a výjimečné jednoduchosti a úspornosti celkového sortimentu. 
 
Oblast využití 
Hydraulické systémy stavebních, zemědělských, dopravních, průmyslových a jiných strojů a zařízení s prac. tlaky 21 MPa 
až 42 MPa a průtoky až 750 l/min. Vhodné pro výrobce strojů a zařízení, servisní a údržbářské společnosti, 
specializované výrobce hadic s koncovkami, distributory i koncové uživatele. 
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Přínos pro zákazníky 
Stejný pracovní tlak pro všechny rozměry – jednoduchý a bezchybný výběr typu a rozměru pro konstruktéry a koncové 
uživatele. Dvojnásobná životnost proti nejnovější celosvětové normě ISO 18752 a až čtyřnásobná v porovnání s tra-
dičními normami a konkurenty. Výjimečně kompaktní rozměry a poloměry ohybu – významné úspory místa a hmotnosti 
strojů a logistických a pořizovacích nákladů.  
Nanejvýš jednoduchý sortiment pouze 4 typů hadic a 2 typů koncovek – bezprecedentní úspornost pro výrobce, 
distributory i uživatele. Celosvětová dostupnost pro globální výrobce a jejich servisní a dealerské sítě. 
 
 
► pewag Czech s.r.o. 
      CZ – Vamberk 
      Pavilon A2 024 
 
• Permanentní zvedací magnety pewag winner profimag PMA s nosností od 150 kg do 2.000 kg 
 
Oblast využití 
Zvedání a manipulace s ocelovými a magnetickými předměty bez nutnosti dalších nástrojů nebo elektřiny. 
Přínos pro zákazníky 
Jednoduchá a bezpečná manipulace s plochými nebo válcovými břemeny. 
 
• Zvedací svěrky pewag winner clamps pro širokou škálu způsobů zvedání, zatížení a způsobů vázání 
 
Oblast využití 
Zvedání a manipulace s břemeny. 
Přínos pro zákazníky 
Snadné použití a vysoká míra bezpečnosti při zvedání a manipulaci s břemeny. 
Ucelený a komplexní výrobní program zvedacích svěrek. 
 
• Nerezové vázací prostředky (řetězy) pevnostní třídy G6 pewag inox  
 
Oblast využití 
Vázání a manipulace s břemeny v agresivním prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Nerezové řetězy a komponenty s nejvyšší pevností na trhu.  
Ucelený výrobní program nerezových vázacích prostředků. 
 
 
► PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 
      CZ – Uherský Brod 
      Pavilon F 010 
 
• Werth VideoCheck® FB 
Vysoce přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem, vzduchovými ložisky a pohyblivým slotem. 
 
Oblast využití 
Nástrojárna a výroba komponentů pro automobilový průmysl (jako např. vstřikovací trysky, ventily, ozubená kola), 
elektro, plastové či gumové komponenty nebo komponenty pro sklářský průmysl, atd. 
 
• COORD3 ARES – portálové souřadnicové měřicí stroje ARES 
 
Oblast využití 
Souřadnicové měřicí stroje COORD3 ARES jsou vhodné pro všechny měřicí aplikace ve výrobě a lze je vybavit dotykovými a 
snímacími sondami Renishaw. Svými rozměry portálové konstrukce se dokáže přizpůsobit specifickým potřebám široké 
škály zákazníků. 
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Přínos pro zákazníky 
Vyspělý aplikační software TouchDMIS, který je unikátní dotykovým ovládáním a plnou kompatibilitou s CAD, jednoduché 
ovládání, dostupná cena. 
 
• 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. 
 
• Optacom – přístroje pro měření kontury a drsnosti 
 
Oblast využití 
Můžete měřit kontury, drsnost a zaoblení většinou v jednom průběhu. Přínosem pro náročné přesné systémy je velmi 
jednoduchá, rychlá a plně automatizovaná kalibrace, stejně jako i rychlá nekomplikovaná výměna snímacího hrotu. 
Přínos pro zákazníky 
Díky bohaté paletě snímacích hrotů a příslušenství, jako je nově vyvinutý rotační-naklápěcí stůl, je možné velmi 
jednoduše provádět složité měřicí úkoly náročných sestav. Díky rozmístění zkušebních strojů se celý svět může 
přesvědčit o spolehlivosti a efektivnosti Optacom měřicích systémů, a to od výroby přes metrologické laboratoře až po 
oddělení kvality. 
 
• Mobilní 3D skener FARO FreeStyle 3D 
Portálové souřadnicové měřicí stroje ARES. 
 
Oblast využití 
Skener FARO FreeStyle3D je určen pro široké uplatnění a aplikace. Může to být namátkou skenování technologických 
celků, odlitků, svařenců, navařovaných dílců, digitalizace v kulturním dědictví, forenzní aplikace, automobilový průmysl, 
dokumentace nárazových zkoušek (Crash testů), dopravních nehod, digitalizaci interiérů, ve stavebnictví a v neposlední 
řadě v archeologii.  
Přínos pro zákazníky 
Bezkonkurenční dosah tohoto ručního skeneru, který je od 0,5 do 3 m, poskytuje velký prostor pro úplnou digitalizaci. 
Při 3D skenování je používán laserový paprsek o bezpečné vlnové délce, je využíván laser třídy 1.  
Veškerá komunikace, přenos dat a jejich vizualizace probíhá přes USB rozhraní.  
K systému se standardně v sestavě dodává dotykový tablet, který slouží k nastavení parametrů skeneru a současně se na 
něm vizualizují snímaná data v reálném čase. 
 
• SmartSCAN 3D-HE – 3D měřicí a digitalizační systém smartSCAN 
 
Oblast využití 
Přesnost a výkon jsou charakterizovány extrémně rychlou akvizicí dat o vysokém rozlišení smartSCAN 3D-HE obsahující 
vysoce přesné 3D souřadnice získané během několika sekund z jakéhokoliv objektu bez ohledu na jeho velikost, 
geometrie a obtížnost. Praktická kvalifikace a účinnost systému je prokázána jeho každodenním používáním ať už v tra-
dičních měřicích laboratořích, výrobních prostorech nebo v náročném průmyslovém prostředí.  
Přínos pro zákazníky 
SmartSCAN 3D-HE přichází s širokou řadou měřicích rozsahů v rozmezí od 100 mm v rozličných krocích až k 1200 mm.  
Na přání zákazníka lze poskytnout zorná pole schopná snímat jak malé, tak i velké oblasti měření.  
Zorné pole lze jednoduše nastavit výměnou objektivů nebo v případě nutnosti uzpůsobit základnu senzoru pro velká 
zorná pole.  
Snadnému nastavení systému pomáhá také pohodlná a rychlá kalibrace stejně jako snadné ustavení laserového 
ukazatele. 
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► Radiant Innovation Inc. 
      TW – HsinChu 
      Pavilon C 013 
 
• Tepelná zobrazovací kamera 
Tepelná zobrazovací kamera dokáže provádět měření v rozsahu –20 °C až 250 °C (–4 °F až 482 °F) a zobrazuje tepelný 
obrazec a teplotu. Dále lze tepelný obrazec ukládat na kartu mikro SD. Software pro přenášení obrazů je zahrnuto pro 
generování protokolů s obrázky z těchto uložených obrazů. 
 
Oblast využití 
– Automatizace/řízení procesů 
– Diagnostika budov / bezpečnost a ochrana zdraví při práci    
– Věda/R&D  
– Solární technika   
– HVAC  
– Elektrotechnika, strojírenství 
Přínos pro zákazníky 
– Plně automatizované     
– Bez zaostřování     
– Vynikající výsledky měření / přesnost    
– Ukládání na kartu SD    
– Stupeň krytí IP54 (odolnost proti stříkající vodě)     
– Zahrnuto software pro vypracovávání protokolů     
– Automatické / manuální vypínání 
 
• Bezkontaktní infračervený teploměr 
Tento teploměr je bezkontaktní a pracuje v infračervené oblasti. Existuje mnoho matematických modelů pro funkci 
v oblasti infračerveného světla. Držte z dosahu dětí a nepoužívejte pro bezpečnostní aplikace. 
 
Oblast využití 
Elektrotechnika – protipožární ochrana – laboratoře – HVAC – AUTO – HACCP  
Přínos pro zákazníky 
– Infračervená oblast až do 760 °C (1400 °F)     
– 8 laserových paprsků pro lepší zaměřování     
– Vysoké DS (vzdálenost k bodu) poměr až 30:1     
– Barevný pruh zobrazuje teplotu v režimu max/min  
– Zdířka pro miniaturní termočlánek do 1400 °C (volitelné příslušenství)     
– Nejlepší poměr cena/výkon 
 
• Nástěnné monitorovací zařízení CO2 a O2 
Monitorovací zařízení CO2/O2 pro zajištění bezpečnosti ve skladovacích prostorách. Vysoké koncentrace CO2 nebo nízké 
koncentrace O2 ve stísněných prostorách mohou způsobovat problémy počínaje bolestmi hlavy přes únavu a vyčerpanost 
až po dušení a smrt. 
 
Oblast využití 
Pivovary – vinařské závody – sklepy – provozy s dávkováním nápojů – prodejny rychlého občerstvení. 
Přínos pro zákazníky 
Pro měření koncentrace CO2 se používá technologie zdvojeného paprsku NDIR až do koncentrace 50 000 miliontin a pro 
měření koncentrace O2 se využívá elektrochemická technologie až 30 %. 
Se SEU (senzorická jednotka) a RDU (vzdálená zobrazovací jednotka), je možno připojit až 3 RDU pro pořizování bez-
pečnostních hlášení. 
Velký digitální displej LCD zřetelně indikuje koncentraci CO2/O2 v prostředí a teplotu. 
Reléový výstup může automaticky ovládat ventilátor pro ventilaci stísněných prostor.  Akustický a optický signál alarmu. 
Senzorická jednotka (SEU) se stupněm krytí IP54 (ochrana proti vodě). 



 

 19 

► REM-Technik s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon F 088 
 
• Ekonomický SCARA ROBOT IXP 
Nové 3 a 4osé SCARA roboty s bezbateriovým absolutním enkodérem jsou založené na použití krokových motorů a zá-
kazník tak může při nákupu robota ušetřit až 50 % nákladů oproti standardně dostupným SCARA robotům. Díky 
zmenšené konstrukci mají roboty IXP až o 30 % nižší hmotnost oproti běžným SCARA robotům. 
 
Oblast využití 
SCARA robot IXP najde svoje uplatnění na výrobních linkách a v jednoúčelových strojích, kde může vykonávat úkony jako 
například zalisování výrobků, třídění výrobků, přemístění či přidržení výrobků, paletizaci a mnoho dalších. 
Přínos pro zákazníky 
Díky použití krokových motorů až 50 % nižší cena oproti standardním SCARA robotům. Menší konstrukce snižuje hmot-
nost SCARA robota IXP až o 30 % oproti běžným robotům. Robot IXP je vybaven bezbateriovým absolutním enkodérem => 
snížení rizika výpadku výroby a minimální nároky na údržbu. Řídicí jednotka s kapacitou pro 255 programů umožní 
polohování až do 30 000 pozic. Technické parametry SCARA robotů IXP jsou srovnatelné s běžně dostupnými SCARA 
roboty. 
 
 
► RIVETEC s.r.o. 
      CZ – Albrechtice nad Vltavou 
      Pavilon V 111 
 
• Pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí RL 60N 
Nýtovací nářadí pro usazování jednostranných strukturovaných a pevnostních trhacích nýtů od 4 do 8 mm. 
 
Oblast využití 
Nýtování v rozmezí od 4 do 8 mm (hliník), pro pevnostní nýty typu: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK. 
Přínos pro zákazníky 
Velký pracovní zdvih, malá hlučnost, malé nároky na údržbu, jednoduchá obsluha, ergonomická rukojeť dobře padnoucí 
do ruky, nízká hodnota přenášených vibrací, bezpečnostní uzávěr proti vylétnutí trnu při sejmuté sběrné nádobce, 
bezpečnostní přetlakový ventil. 
 
• Pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí RL 50S 
Určeno pro usazování závitových nýtů od M3 až M12 s nastavováním zdvihu na hubici. 
 
Oblast využití 
Nýtovací nářadí pro usazování závitových nýtů M3 a M12 (hliník), včetně jednostranných šroubových nýtů M4 až M8. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoký výkon při malých rozměrech, ovládání jedním tlačítkem, přesné plynulé seřizování zdvihu, jednoduchá obsluha, 
automatické vyšroubování závitového trnu z nýtu, malé nároky na údržbu, ergonomická rukojeť dobře padnoucí do ruky. 
 
• Pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí RL 50A 
Určeno pro usazování závitových nýtů od M3 až M12 s automatickým natáčením nýtu. 
 
Oblast využití 
Nýtovací nářadí pro usazování závitových nýtů M3 a M12 (hliník), včetně jednostranných šroubových nýtů M4 až M8. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoký výkon při malých rozměrech, automatické natočení nýtu, ovládání jedním tlačítkem, přesné plynulé seřizování 
zdvihu, jednoduchá obsluha, automatické vyšroubování závitového trnu z nýtu, malé nároky na údržbu, ergonomická 
rukojeť dobře padnoucí do ruky. 
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► KGK Czech s.r.o. - RIX Europe GmbH 
      CZ – Praha 5 
      Pavilon P 143 
 
• SLS-200SB-SP220V – šroubový odlučovač oleje (skimmer) 
Zařízení na sběr oleje. Odstraňuje mazací olej, který se hromadí v nádrži chladiva obráběcích strojů. Odlučování oleje 
probíhá pomocí speciálního šroubu.   
 
Oblast využití 
Veškeré obráběcí stroje, které jsou při obrábění promazávány. 
Přínos pro zákazníky 
– malé vynášení chladiva → nepoužívá separační nádrž 
– minimalizace prostoru 
– snížení provozních nákladů 
 
• MOS-200-G1P-220V – spirálový odlučovač oleje (skimmer) 
Zařízení na sběr oleje. Odstraňuje mazací olej, který se hromadí v nádrži chladiva obráběcích strojů. Odlučování oleje 
probíhá pomocí speciální spirály.  
 
Oblast využití 
Veškeré obráběcí stroje, které jsou při obrábění promazávány. 
Přínos pro zákazníky 
– malé vynášení chladiva → nepoužívá separační nádrž 
– minimalizace prostoru 
– snížení provozních nákladů 
– minimum vynášených příměsí, nedochází k zadření 
– zlepšení údržby 
 
• Rotační klouby – otočný kloub pro obráběcí stroje 
 
Oblast využití 
Využití v oblasti chlazení obráběcích strojů. Dle druhu může být použit pro chladivo, olejovou mlhu, vodu. 
Přínos pro zákazníky 
Patentované odolné otočné klouby zlepšují údržbu snížením rizika zadření.  
Běžné klouby, zvláště jsou-li umístěné ve vertikální poloze, trpí vinou vibrací a vinou úniků chladiva.  
Speciální těsnění odolá i odletujícímu obráběnému materiálu či jiným cizorodým příměsím.  
Díky zdrsněnému karbonizovanému silikonu bylo dosaženo výtečných samopromazávacích vlastností.  
Může být úspěšně používán v oblasti chlazení, kde je nevyhnutelné zanášení částicemi obráběného materiálu.  
Snáší ultra vysoké otáčky za sucha i vysokotlaký provoz s chladivem. 
 
 
► Rösler Oberflächentechnik GmbH 
      DE – Untermerzbach 
      Pavilon E 022 
 
• Paprsková turbina Gamma® G – nejbezúdržbovější turbina na světě s dvojnásobnou životností! 
 
Oblast využití 
Technologický management firmy Rösler vytváří touto turbinou milník v kontinuálním vývoji turbin. Revoluční turbina 
Gamma® G Turbine je nejbezúdržbovější turbina na světě. Z hlediska zvýšené energetické efektivity především na 
základě dvojitého využití lopatek nelze na trhu najít nic srovnatelného. 
Přínos pro zákazníky 
– nejjednodušší výměna lopatek  
– dvakrát použitelné lopatky  
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– nejvyšší efektivita  
– tvar lopatek s chráněným designem  
– uchycení lopatek, přihlášené k patentu  
 
•Extratřída omílání: Long Radius 
 
Oblast využití 
Odjehlování, broušení, zaoblování, tlakové odjehlování, leštění a leštění kuličkami obrobků, vyrobených lisováním, 
litím, kováním nebo třískovým obráběním s vysoce výkonným zařízením Long Radius. Použitelné podle volby pro 
kontinuální proudovou výrobu nebo pro mnohostranný provoz v šaržích. 
Přínos pro zákazníky 
Tento výsledek vývoje firmy Rösler se vyznačuje malou potřebnou plochou kompletního zařízení.  
Integrované sítové zařízení a obráběcí kanál o délce až 9.000 mm umožňuje vysokou průchozí kapacitu dílů.  
Jako zvláštnost nabízí opci s integrovanou separační klapkou i v provozu po šaržích.   
 
 
► Rousselet Robatel 
      FR – Annonay 
      Pavilon V 044G 
 
• Laboratorní bubnová odstředivka typ RA 20 Vx 
Super kompaktní celonerezová bubnová odstředivka o průměru bubnu 200 mm a max. rychlosti 3500 ot/min. 
 
Oblast využití 
Výzkumné a vývojové laboratoře, podniková kontrola v chemickém, farmaceutickém, potravinářském, škrobárenském, 
textilním, sklářském průmyslu a jiných oborech průmyslu. 
Přínos pro zákazníky 
Na rozdíl od běžných laboratorních odstředivek tento model umožňuje skutečné zkoušky, které simulují skutečné pro-
vozní podmínky, protože odstředivka je navržena jako miniatura skutečné průmyslové odstředivky.  
Nastavitelná rychlost otáčení a číslicové zobrazení otáček.  
Se skleněným průhledítkem a plnicí trubkou, jako zvláštní příslušenství je možné zaměnit perforovaný buben za dekan-
tační rotor a provádět tak dekantační testy.  
Odstředivka může být umístěna přímo na laboratorním stole nebo na pojízdném vozíku. 
 
 
► RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG Brikettiersysteme 
      DE – Zaisertshofen 
      Pavilon P 071 
 
• Briketovací systémy RUF 
Briketovací zařízení RUF 4/2400/60x60 bylo vyvinuto speciálně pro briketování malých množství hliníkových třísek. 
 
Oblast využití 
Briketovací zařízení RUF 4/2400/60x60 se specifickým lisovacím tlakem 2400 kg/cm2 a s motorem 4 kW komprimuje 
hliníkové třísky a vyrábí brikety ve formátu 60x60 mm. Hustota briket je 2,0 až 2,2 g/cm3. Objem podávaného hliníku je 
redukován podle geometrie třísek až dvacetinásobně. Max. průchozí výkon briketovacího zařízení je 100 kg/hod. 
Přínos pro zákazníky 
Briketovací zařízení firmy Ruf lisuje hliníkové třísky, vznikající ve výrobě, na kompaktní brikety. Briketováním se výrazně 
redukuje objem třísek a vytlačuje se zachycené chladivo (KSS). V této formě je mnohem snadnější manipulace 
s výrobními odpady a docilují se vyšší výnosy než při prodeji volně ložených třísek. 
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► SCADA servis, s.r.o. 
      CZ – Ostrava 
      Pavilon A1 012A 
 
• IMPROVE iT! – výrobní informační systém pro operativní řízení výroby MES/MOM 
Komplexní integrace informací z výroby. On-line sběr přesných dat poskytuje přehled o výrobě a umožňuje proces 
trvalého zlepšování.  
www.improveit.cz 
 
Oblast využití 
Systém IMPROVE iT! je možné implementovat v různých odvětvích výroby a průmyslu.  
Integruje informace ze strojů, ERP, manuální výroby, skladu atd.  
Zajišťuje přesné dodržování výrobních postupů a genealogii výrobku. 
Přínos pro zákazníky 
– štíhlá výroba  
– zákaznický audit  
– OEE – sledování strojů  
– monitoring energetické náročnosti  
– monitoring lidských zdrojů 
– integrace dat – cesta k INTELIGENTNÍ INTEGROVANÉ TOVÁRNĚ 
 
 
► SEMACO tools and software, s.r.o. 
      CZ – Jeseník 
      Pavilon P 069 
 
• Středicí svěrák GRESSEL C2 
Středicí svěrák C2 v mechanickém provedení s vysokou přesností a upínací silou do max. 35 kN. Uzavřený systém s opti-
malizovaným odvodem třísek pro vysokou spolehlivost procesu. 
 
Oblast využití 
Použitelný jak pro kusovou, tak i pro sériovou výrobu. Ideální pro automatizaci. Možnost upnutí hrubých dílů pomocí 
perforovaných čelistí. 
Přínos pro zákazníky 
Díky vysoké přesnosti a tuhosti upnutí obrobku můžete dosáhnout vysokých řezných sil při obrábění dílu.  
Použití momentového klíče umožňuje variabilní nastavení upínací síly svěráku.  
Rychlá výměna dílce. 
 
• CAD/CAM software WorkNC V24 – rychlá a bezpečná příprava NC dat ve 2–5 osách 
 
Přínos pro zákazníky 
Snadné ovládání a zadávání strategií, rychlé výpočty, spolehlivé dráhy nástroje, kontrola kolize celé sestavy upnutí 
včetně kontroly limitů pojezdů a rotačních os stroje. Vyšší produktivita ve výrobě, řešení automatického obrábění. 
 
• WorkPLAN Solutions 2015 – software pro plánování a řízení zakázkové výroby 
 
Přínos pro zákazníky 
ERP řešení WorkPLAN umožňuje automatizaci a řízení klíčových míst, projektů, jako jsou ocenění, nabídek, sledování 
kalkulací, rozpočtů a vedení zakázek, řízení a plánování kapacit výroby, sledování kvality, vedení nákupu a skladů, 
reporting, workflow, import kusovníků, rozhraní pro mobilní zařízení, interface pro účetní systémy, interface pro SAP, 
management odpracovaného času a docházky, potřebné analýzy. 
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► SCHUNK Intec s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon F 015 
 
• DDF 2 – nový rotační průchod 
Nová verze veleúspěšného rotačního průchodu DDF se zvýšenou výkonností. Posouvá vaše možnosti o krok vpřed. 
 
Oblast využití 
Automatizace, roboty. 
Přínos pro zákazníky 
Již nikdy se vám nebudou kroutit kabely a hadice. 
 
• PGN PERMANENT – paralelní chapadlo nové generace 
 
Oblast využití 
Automatizace, manipulace, uchopování. 
Přínos pro zákazníky 
Extrémní uchopovací síla, životnost, výkonnější, široká škála příslušenství. 
 
• SRM – rotační jednotka, nástupce úspěšné třídy SRU+ 
 
Oblast využití 
Automatizace, manipulace, výrobní linky. 
Přínos pro zákazníky 
Výkonnější, nové možnosti zástavby, větší průchozí díra. 
 
• Hydraulický upínač TENDO AVIATION 
 
Oblast využití 
Vhodný všude tam, kde je vyžadována zvýšená bezpečnost. Standardní vypínač vysoké třídy doplněn o mechanický 
zámek pro váš nástroj. 
Přínos pro zákazníky 
Bezpečnost, výkon. 
 
 
► SIMCO Spring Machinery Co. Ltd. 
      TW – Sanchong Dist., New Taipei City 
      Pavilon B 013 
 
• Řada tvarovačů pružin SIMCO 
Všestranný tvarovač pružin SIMCO je profesionální vysoce přesný tvarovač pružin, řízený programovatelným systémem 
CNC a samostatně generuje servopohony. 
 
Oblast využití 
Tento stroj je schopen pracovat s pomocnými zařízeními, jako je například servonahazovač, háková stanice apod., které 
lze snadno umístit tak, aby se vyráběly komplikované pružiny. Například: pružina pro sedlo baterie/článku, Pružina se 
zdvojeným závitem, kuželovitá tlačná pružina, angloamerická a německá tažná pružina, německý tažný hák, německá 
tažná překryvná háková pružina, angloamerická tažná překryvná háková pružina, kruhovitá pružina a díly pro zhoto-
vování drátů. 
Přínos pro zákazníky 
Standardně: 4 osy (vačka/podávání drátu/rotující dutá hřídel/stáčení drátu) max. 8 os, rozsah drátů:  0,4–5 mm. 
Standardní servosystémy jsou chráněny krytem nebo namontovány dovnitř v případě úderů zvenčí. 
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Utěsněná skříň rozvaděče na ochranu proti třískám, velkému množství prachu, živým částem atd. v případě neoče-
kávaných problémů. Osa pro stáčení drátu je poháněna rozvodovým řemenem kvůli snížení hlučnosti a tlumení náhlých 
rázů. Všechna ložiska jsou vyrobena v Japonsku. 
 
• Řada strojů SIMCO WTB pro ohýbání drátů/trubek 
Rozsah drátů:  7,0–12,0 mm. Rozsah trubek: prům. 10 × 1,5 až prům. 12,7 × 5,0. 
 
Oblast využití 
Automobily, motocykly, potrubí pro pečení a paliva.  
Trubky vodního chlazení, trubky pro klimatizaci, sedačky automobilů, nábytek, kuchyňská vlna, koupelna, tvarovky, 
umělecká díla 
Přínos pro zákazníky 
Funkce autodiagnostiky, výstražný systém s alarmem pro mimořádné stavy. 
Servopohon a pohon vzduchem bez hydrauliky pro rychlou výrobu 
Konstrukci forem lze provést zakázkově, reverzní režim, ohýbání vlevo/vpravo. 
Zdvojená jednotka pevného disku synchronizovaná pro zálohování pro zabránění ztrátě dat. 
Průmyslové PC (IPC), ovládací prvky na dotykové obrazovce, velká kapacita paměti. 
 
• SIMCO EM řada strojů na vinutí pružin 
Řada SIMCO EM má zavedenu modulární koncepci. Mechanická část je zjednodušena a rám je tuhý, odolný proti vibracím 
a robustní, aby zabezpečil stabilitu při výrobě. 
 
Oblast využití 
Jednočipový kontrolér s barevným displejem. Port USB pro zálohování dat. 
Rychlost produkce a řeznou rychlost lze nastavovat za chodu. 
Proporcionální nastavování vnějšího průměru, modulu a počtu cívek. 
Pracovní bod lze nastavovat za chodu. 
Automatický generátor programů nabízí adaptabilní druhy geometrií pružin. 
Přínos pro zákazníky 
Software pro pružiny v prostředí Windows: 
1. Průmyslový počítač s připojením SSD a LAN může integrovat prostředky síťového počítače. 
2. Prohlížení pružin ve 3D. Barevné rozlišení odlišuje kroky programu. 
3. Závity pružiny a délku podávání lze analyzovat a zobrazovat v programu. 
4. Polohu nástroje lze ukládat a obnovovat pomocí programu pro pružiny. 
 
 
► SK Technik, spol. s r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon P 025 
 
• Superfinišovací stroj Supfina LCM 
Modulární stroj pro dokončovací obrábění pomocí pásu, kamene, kartáčování nebo leštění. 
 
Oblast využití 
Dokončovací obrábění, používané především u automobilových komponentů, jako jsou hřídele převodovek a vačkové 
hřídele nebo vyrovnávací a excentrické hřídele, které tak dosahují vysoce efektivních a přesných povrchů.  
Přínos pro zákazníky 
Ve stroji může být umístěno a použito současně až šest agregátů pro finišování povrchu. Díky jedinečné konstrukci stroje 
probíhá integrace těchto modulů bez dalších nákladů. Cílená standardizace všech konstrukčních celků zajišťuje krátké 
dodací termíny, jednoduché možnosti rozšíření a vysokou kvalitu zpracování. 
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► Slůně svět jazyků s.r.o. 
       CZ – Ostrava - Mariánské Hory 
       Pavilon A2 023 
 
• CAT nástroj pro technické překlady 
CAT nástroj slouží jako nástroj pro profesionální překladatele při zpracování dlouhých či odborných textů nebo při pře-
kladu internetových stránek. 
 
Oblast využití 
CAT nástroj je software, který rozdělí text k překladu na segmenty (věty). Překladatel segmenty postupně překládá a ori-
ginál s překladem se pak ukládá do překladové paměti. Když se objeví stejný nebo podobný text k překladu, nabídne se 
uložená varianta. Celý překlad se tak zrychlí a zkvalitní. 
Přínos pro zákazníky 
Díky postupnému ukládání přeložených textů do paměti je zaručena terminologická jednotnost textu. Překlad je 
zpracován rychleji a při větších projektech je možno zapojit tým překladatelů, kteří sdílí jednu paměť. Překlady se zlevní, 
protože u opakovaných segmentů textu zaplatíte jen překlad prvního výskytu.  
Je možné vytvořit zákaznický uživatelský účet, díky němuž lze nahlížet na práci překladatelů a případně kontrolovat a 
upravovat terminologii tak, aby odpovídala zaběhnuté terminologii. 
 
 
► Sunnysoft s.r.o. 
      CZ – Praha 9 
      Pavilon A2 038 
 
• Držák na ruční čtečky RAM Power-Grip 
RAM Power-Grip je univerzální držák na ruční čtečky čárových kódů Motorola, Honeywell a dalších značek. Díky němu je 
čtečka bezpečně uchycena na stroji nebo zdi a současně ji lze jednoduše vyndat. 
 
Oblast využití 
Všude tam, kde jsou v logistice a ve výrobě potřeba ruční skenery čárových kódů. Typicky na vysokozdvižných vozících, ve 
skladech atd. 
Přínos pro zákazníky 
Bezpečné uchycení ruční čtečky čárového kódu díky pružnému žebrování vnitřku. Otvor ve spodní části umožňuje 
skenování i bez vyjmutí čtečky z držáku. Držák je univerzální pro různé značky a modely ručních skenerů. Držák lze díky 
systému ramen a úchytů RAM mount připevnit na jakýkoliv stroj nebo místo. 
 
• Držák na tablet pro logistiku a výrobu RAM PodHD 
RAM PodHD je stavebnice průmyslových držáků na tablet. Skládá se z robustních držáků, ramen a úchytů do vozidel a na 
stroje. 
 
Oblast využití 
Držák na tablet RAM mount je vhodný do kabin kamionů, traktorů atd. nebo do průmyslových prostředí výroby a logis-
tiky. 
Přínos pro zákazníky 
Držáky jsou určeny pro lehké i velmi těžké odolné tablety. Držáky jsou robustní a bezpečné. Držáky lze díky systému 
ramen a úchytů RAM připevnit na vhodné místo jakékoliv kabiny nebo do vhodné pozice ve skladech a u strojů. 
 
• Držák na notebook pro logistiku a výrobu RAM Tough-Tray 
RAM Tough-Tray je průmyslový univerzální držák na notebooky. 
 
Oblast využití 
Držák na notebooky RAM mount je vhodný do kabin kamionů, policejních aut, zemědělských strojů atd. nebo do 
průmyslových prostředí výroby. 
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Přínos pro zákazníky 
Díky systému pružných zarážek je držák vysoce univerzální. Umožňuje bezpečně uchytit jak průmyslové odolné 
notebooky, tak i běžné spotřební přístroje. Držáky lze díky systému ramen a úchytů RAM připevnit na vhodné místo 
jakékoliv kabiny nebo do vhodné pozice ve skladech a u strojů. 
 
 
► Swisstool Export - Gruppe 
      CZ – Praha 3 
      Pavilon P 061 
 
• WYSSBROD CNC 3-W 
3vřetenný frézovací automat na šneky s automatickým zakladačem. 
 
Oblast využití 
3vřetenný frézovací automat CNC 3-W (WORM) je koncipován pro současné frézování a výměnu 3 malých šneků do prů-
měru 12 mm, délky do 200 mm a modulu 1. 
Přínos pro zákazníky 
Tři frézovací vřetena, tři osy Y s možností korekce jako u srovnatelného jednovřetenného stroje, trojnásobný výkon, 
4.000-8.000 šneků/den, vstup a výstup odhrotován, současné zakládání a odebírání 3 šneků za 4 sec. 
 
 
► Šebesta, spol. s r.o. 
      CZ – Kyjov 
      Volná plocha G 007 
 
• Nová generace biologické recirkulační ČOV REBEKA CB pro autoumývárny 
Rebeka CB díky svým novým koncepčním řešením všech stupňů čištění představuje absolutní novinku s optimalizací 
provozu pro všechny typy mycích zařízení. Výkonové varianty efektivně zabezpečí provozy od malých provozů mycích 
center až po největší mycí centra osobní i nákladní dopravní techniky. 
 
Oblast využití 
Řešení bioreaktorové části pro co nejefektivnější využití efektu působení nejnovějších bioenzymatických přípravků.  
Nový typ filtrace recirkulované vody, který nahradil méně vhodnou pískovou filtraci.  
Možnost paralelního řešení stupňů filtrace pro nastavení požadovaného výkonového stupně v rozsahu 6–40 m3/hod. 
Možnost volby stupně kvality filtrace s výměnou filtrační části v rozsahu 30–200 mikrometrů. Využití „nepryžových“ 
vzdušnících elementů, které nepodléhají degradaci vlivem působení mycí chemie, pěn, vosků apod. 
Přínos pro zákazníky 
Čistý způsob řešení provozu autoumýváren, příznivá pořizovací cena, vysoká životnost zařízení. Dodávka formou balené 
ČOV – jednoduchá instalace, malé prostorové nároky, rychlá montáž. Nízké provozní a servisní náklady, se zvyšující se 
výkonovou potřebou recirkulované vody klesá provozní náklad. Jednoduché pro obsluhu, plně automatický provoz, 
filtrace bez nároku na výměnu filtrační náplně. Maximální eliminace nepříjemných zápachů v provozu autoumývárny, 
zařízení je vhodné pro všechny typy mycích linek. 
 
 
► TAKTOMAT GmbH 
      DE – Pöttmes 
      Pavilon P 097 
 
• Rotační polohovací zařízení typu RT 
Spolehlivý a robustní kruhový stůl s vačkovým bubnem pro všechny aplikace. 
 
Oblast využití 
Rotační polohovací zařízení RT se často používá pro montážní technologie, zkušební technologie, technologie sváření, 
tisk, v automobilním průmyslu, v mikroelektronice, potravinářském průmyslu, v lékařství a kosmetickém průmyslu. 
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Přínos pro zákazníky 
– Spolehlivé a robustní  
– Konstrukční průměr 100 mm – 3500 mm  
– Pevná dělení 2–96 nebo flexibilní pomocí technologie NC  
– Spínací časy 0,16–5 s  
– Jemné spouštění a zastavování pomocí spínací vačky  
– Svislá dutá hřídel  
– Standardní přesnost 15"–35"  
– Novinka: mimořádná přesnost polohování 0,02 mm – nezávislé na konstrukčním průměru 
– Čtyřbodová montáž na vnějším průměru odvalovací hvězdice  
– Údržba mazáním v olejové lázni 
– Je možná konstrukce s provoz se zastavováním, nepřetržitým provozem nebo s reverzací  
– Jsou možné všechny montážní polohy. 
 
• Lineární systém pro předávání typu LFA 
Lineární systém pro přemisťování s nejvyšší přesností bez přídavné indexace. 
 
Oblast využití 
Lineární systém pro předávání LFA najde mj. uplatnění ve strojírenství, u strojního vybavení pro instalace, v obalových 
technologiích, zkušebnictví, polygrafii, lisování a mikroelektronice. Dále TAKTOMAT nabízí pro lineární systém pro 
předávání LFA zakázková řešení pro použití v čistých provozech, v nebezpečných oblastech, v potravinářském průmyslu, 
v lékařských technologiích apod. 
Přínos pro zákazníky 
– Nejvyšší přesnost bez přídavného indexování  
– Regulované a řízené pohyby  
– Proměnlivé celkové délky podle požadavků zákazníka (max. 10 metrů)  
– Až 200 cyklů za minutu  
– Standardní verze jsou k dostání ve čtyřech různých velikostech  
– Je možné zakázkové provedení  
– Mechanicky synchronizováno se strojem  
– Certifikáty CE a UL  
– Nejvyšší spolehlivost  
– Velmi dlouhá životnost a snadná údržba  
– Poháněno osvědčeným otočným stolem nebo momentovým motorem  
– Možné použití ve vodorovné o svislé poloze  
– Hnací hřídel je synchronizována rozvodovým řetězem (možnost použití soukolí stálé redukce pro další pohyby)  
– Zásobování médii a energií díky optimální konstrukci rámu 
– Možnost použití volného a flexibilního připojování externích komponent (systém hliníkových profilů) 
 
• Rotační polohovací zařízení typu TMF 
Rotační polohovací zařízení TMF s flexibilním dělením, kombinuje výhody rotačního polohovacího zařízení RT s volnou 
programovatelností. 
 
Oblast využití 
Vhodný pro malé pohony a také pro těžké provozy. Ideální pro využití při montáži, v automobilním průmyslu, ve sváře-
cích automatech, tiskařských strojích, v potravinářském průmyslu, lékařských technologiích a v mikroelektronice. 
Přínos pro zákazníky 
– Flexibilní dělení  
– Nízká konstrukční výška kvůli ploché odvalovací hvězdici  
– Velký počet sledovačů vaček – příslušně jsou zapojeny minimálně 4 ks  
– Téměř žádné krajní polohy kvůli nastavovaným sledovačům vaček  
– Díky optimálně kaleným bubnovým vačkám a sledovačům vaček vysoký přenos točivých momentů  
– Konstrukce je možná jako otočný buben  
– Údržba mazáním v olejové lázni  
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– Jednoduché přestavování výstupního uložení segmentovými oblouky v uspořádání „jako slupky“ 
– Velký středový otvor např. pro uložení napájecích vedení  
– Velký opěrný povrch pro montážní komponenty 
– Speciálně vyvinuto pro automobilový průmysl a další aplikace a pro těžké provozy  
– Možné různé montážní polohy 
 
 
► TEXIMP S.A. 
      CH – Küsnacht 
      Pavilon P 026 
 
• Soustružnické centrum NAKAMURA NTY3 
Soustružnické centrum s hlavním vřetenem, protivřetenem, třemi revolvery, každý s pohonem nástrojů a Y osou. 
 
Oblast využití 
Automatová výroba přesných a tvarově složitých dílů. Vysoký počet poháněných nástrojů, u každého nástroje s možností 
využití Y osy. 
Přínos pro zákazníky 
Kompletní a rychlé obrobení tvarově náročného dílu na jedno upnutí. Krátký obráběcí čas. 
 
• Pětiosé obráběcí centrum MATSUURA MAM 72-35Y s automatickou paletizací 
 
Oblast využití 
Sériová výroba tvarově složitých dílů na jedno upnutí. 
Přínos pro zákazníky 
Zakládání polotovarů a odebírání hotových dílů v překrytém čase při obrábění. 
 
• Pětiosé univerzální obráběcí centrum HAAS UMC-750 s integrovaným otočným-naklápěcím stolem 
 
Oblast využití 
Kusová i sériová výroba tvarově složitých dílů. 
Přínos pro zákazníky 
Nízká pořizovací cena stroje. Výhodný poměr cena - výkon. 
 
 
► TG Drives, s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon V 070 
 
• Dvouosé digitální servozesilovače TGZ 
TGZ představuje nový koncept měničů pro víceosé aplikace, které představují ekonomické, ale vysoce kvalitní řešení 
řízení servomotorů. Servozesilovače TGZ jsou v současné době nabízeny ve dvou provedeních: TGZ-48 (nízkonapěťová 
verze do 48 V DC, určená pro mobilní zařízení nebo zařízení vyžadující bezpečné napětí) a TGZ-320 pro připojení napětí 
320 V DC z napáječe 1 x 230 V/320 V DC. 
 
Oblast využití 
Průmyslové roboty, manipulátory, obráběcí stroje. 
Mobilní zařízení a zařízení vyžadující bezpečné napětí. 
Automobilový, stavební, gumárenský, sklářský, potravinářský průmysl. 
Přínos pro zákazníky 
Řízení dvou motorů jedním digitálním servozesilovačem. 
Kompaktní rozměry, úspora nákladů, kabeláže a prostoru. 
Vysoká přesnost a dynamika řízení servomotorů. 
Digitální řízení po sběrnicích CAN, EtherCat a Ethernet UDP, možnost uživatelského programování. 
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• Servomotory TGN velikosti 2,5 
Řada TGN byla rozšířena o nové typy servomotorů velikosti 2,5 – profil 64 mm. 
 
Oblast využití 
CNC obráběcí stroje, prům. roboty, manipulátory, přesná polohovací zařízení.  
Využití ve všech průmyslových odvětvích. 
Přínos pro zákazníky 
Rozšíření produktové řady servomotorů. Úspora nákladů a zástavbového prostoru. 
 
 
► TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG 
      DE – Weingarten 
      Pavilon B 043 
 
• TOX-ElectricDrive Typ EQ – elektromechanický servopohon s lisovacími silami 2, 5, 10, 25, 55 a 100 kN 
 
Oblast využití 
Kompaktní konstrukce s integrovanými funkčními díly dovoluje jednoduchou vestavbu do spojovacích a montážních 
strojů, stejně jako použití jako pohon pro lisy, kleštiny, speciální zařízení a podobně. 
Přínos pro zákazníky 
– kompaktní konstrukce   
– vysoké intervaly údržby  
– díky přesnosti opakování dráhy +/-0,01 mm optimální pro přesné práce   
– programování a parametrizace  
 
• TOX-Kraftpaket line-X – pneumohydraulický pohonný válec s lisovací silou 2–2000 kN 
 
Oblast využití 
Vysoce výkonné řešení pohonu pro automatizované výrobní systémy. 
Přínos pro zákazníky 
– hospodárný při pořizování a provozu  
– nízké náklady na údržbu  
– ze základních modelů je možno realizovat všechny myslitelné varianty  
– integrovaný blok ventilů  
 
 
► TRENS SK, a.s. 
      SK – Trenčín 
      Pavilon P 066 
 
• SBE300CNC 
CNC sústruh pre výkonné sústruženie prírubových a hriadeľových súčiastok veľmi presných rozmerov. Overená konštruk-
cia stroja s vysokou tuhosťou. Digitálne servopohony s brúsenými guličkovými skrutkami a lineárne valčekové vedenia  
s priamym odmeriavaním v X-osi. Spoľahlivosť aj v najťažších technologických prevádzkach. V opcii s automatickým NC 
riadeným koníkom a podávačom tyčí je stroj určený pre vysoké výkony a maximálnu produktivitu obrábania v sériovej 
výrobe. 
 
Oblast využití 
Výkonné obrábanie rotačných súčiastok v stredne až veľkosériovej výrobe. Stroj dokáže dlhodobo a spoľahlivo pracovať 
aj v nepretržitých prevádzkach. Použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká presnosť a dokonalá kvalita obrábaných 
plôch. Stroj vhodný pre obrábanie bežných ocelí, ale aj pre ťažko obrobitelné materiály.  
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Přínos pro zákazníky 
Modulárna koncepcia stroja s možnosťou priebežnej zmeny konfigurácie. Úspora energie použitím digitálnych pohonov s 
rekuperáciou. Nízke prevádzkové náklady vzhľadom na použitie kvalitných komponentov. Široká ponuka zvláštneho 
príslušenstva. 
 
• SBX500 CNC 
Sústružnícke centrum robustnej konštrukcie určené do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie 
súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Vyhotovenie s pohyblivým protivretenníkom, Y osou a poháňa-
nými nástrojmi umožňuje komplexné obrobenie súčiastok s dokončením na jednom stroji, čo skracuje čas výroby a zvy-
šuje presnosť obrobkov. Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. 
Vysoká variabilita modulárnej konštrukcie umožňuje vyskladať optimálnu zákaznícku konfiguráciu od jednoduchého 
trojosého sústruhu až po vysokoproduktívne 9-osé sústružnícke centrum pre plne automatizovanú prevádzku. 
 
Oblast využití 
Výroba súčiastok aj veľmi zložitých tvarov s možnosťou dokončenia na jednom stroji, ktorý umožňuje synchronizované 
frézovanie atypických tvarov na rotačných súčiastkach. Toto výkonné sústružnícke centrum robustnej konštrukcie 
umožňuje ťažké hrubovanie a súčasne i precízne dokončovacie operácie. 
Přínos pro zákazníky 
Integrovaná programová nadstavba Operate umožňuje komfortnú a jednoduchú obsluhu a trojrozmernú simuláciu už 
pred začatím obrábania, a to i bez potreby znalosti DIN programovania. 
 
 
► Vanad 2000 a.s. 
      CZ – Golčův Jeníkov 
      Pavilon G2 012 
 
• Vanad Laser Miron 
Inovované kompletně krytované pracoviště kompaktního typu s technologií vláknového single mode laseru. 
 
Oblast využití 
Ideální zařízení pro vysoce přesné termické dělení všech kovových a mnoha nekovových materiálů od prototypových po 
sériové množství. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká přesnost, minimální tepelné ovlivnění a minimální řezná spára. Snadné a intuitivní ovládání na dotykovém 
panelu s technologickou klávesnicí a s přívětivým řídicím systémem B&R. Velkoformátová boční okna a kamera s moni-
torem pro snadné ovládání a kontrolu. Kompletní technologické tabulky. 
 
• Vanad Bluester 
CNC portálový stroj pro termické dělení pomocí autogenní a plazmové technologie s 3D automatickou plazmovou hlavou. 
 
Oblast využití 
Pro přesné termické dělení velkých formátů plechů a do nejtěžších podmínek. Standardní síla děleného do 400 mm 
(autogenní řezání). 
Přínos pro zákazníky 
Výkonný stroj pro náročné zákazníky a těžké provozy. Stroj je možno osadit až 10 suporty (až 8 autogenních a 2 plaz-
mové). Stroj je vhodný pro nejvýkonnější plazmové zdroje.  
Snadná ovladatelnost pomocí 21,5" dotykového panelu s technologickou klávesnicí a s přívětivým řídicím systémem 
B&R. Dělené podvozky pro automatické seřízení portálu. 
 
 
► Walter Maschinenbau GmbH 
      DE – Tübingen 
      Pavilon P 083 
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• HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION – superkompaktní erodovací a brousicí stroj na principu „dva v jednom“ 
 
Oblast využití 
Určen k výrobě a ostření PKD nástrojů s průměrem do 165 mm a délkou do 185/255 mm. Díky tvrdým polykrystalickým 
diamantům obrábí menší, ale zároveň geometricky složitější nástroje z lehkých a odolných materiálů.   
Přínos pro zákazníky 
Erodování a broušení na minimální ploše o 4,2 m2, optimální poměr cena-výkon, poskytuje jeden z nejvýkonnějších 
pohonů brusného vřetene na trhu, příkon 9 kW.  
Standardně vybaven zařízením DIAMOND PLUS pro optimální břit a dobu obrábění; rozšiřitelný o robotický podavač. 
Vybaven softwarem HELITRONIC TOOL STUDIO rozšířeným o erodování. 
 
 
► WANZL spol. s r.o. 
      CZ – Hněvotín 
      Pavilon A2 025 
 
• Řízená náprava WANZL 
Řízená náprava umožňuje bezpečný průjezd logistických vláčků v úzkých prostorách výrobních a skladových hal a doko-
nalé kopírování dráhy tahače. 
 
Oblast využití 
Vozíky s řízenými nápravami mají své uplatnění ve výrobních závodech, logistických centrech, skladech.  
Přínos pro zákazníky 
Toto řešení kombinuje několik možností manipulace: 
– zapojení za tahač a do vláčku – vozíky jsou v režimu řízených náprav; 
– ruční manipulace – pouhým zvednutím oje při odpojení vozíku od tahače se řízené nápravy přepnou na systém dvou 
otočných a dvou pevných kol, což výrazně usnadňuje ruční manipulaci;  
– mikromanipulace – uvolněním směrové aretace zadních koleček je možné získat variantu se všemi kolečky otočnými, 
což dále zlepšuje možnosti ruční manipulace především na místě nebo v malém prostoru. 
 
 
► WRH Global CZ, s.r.o. 
      CZ – Praha 10 
      Pavilon A2 033 
 
• denimove – plochý podlahový dopravník 
Ultraplochý dopravník. Jednotlivé segmenty do max. délky 40 m. Motor v poháněcím hřídeli. Rychlost až 30 m/min. 
 
Oblast využití 
Přeprava kusového materiálu, osob. Uplatnění především u výrobců automobilů. 
Přínos pro zákazníky 
Nízká spotřeba energie díky redukci třecího odporu. Jednoduchá výměna pohonu a jednotlivých elementů. 
 
• skyfall – gravitační dopravníkový systém 
Cirkulační, akumulační, stoupající dopravník. Matrixové třídění zboží. Maximální nosnost 30 kg/kus. Závěsný systém – 
shuttle nebo trolley. Nakládací a vykládací stanice. 
 
Oblast využití 
Využití v distribučně logistických a průmyslových aplikacích a v internetových obchodech. 
Přínos pro zákazníky 
Uzpůsobení dopravníku podle potřeb zákazníka. Nízké provozní náklady. Možnost dodatečného rozšíření. 
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► Ziehl-Abegg s.r.o. 
      CZ – Brno 
      Pavilon V 009 
 
• Radiální ventilátor do vysokých teplot PRdry 
Radiální ventilátor bez spirální skříně určený do maximální teploty +600 °C nebo do speciálních aplikací vyžadujících 
nerezové provedení. 
 
Oblast využití 
Tyto typy ventilátorů PRdry jsou hlavně používány do aplikací, jako jsou průmyslové pece, technologie povrchových 
úprav, lakoven či sušiček. Speciální provedení do výbušného prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Technické řešení navrženo dle jednotlivých požadavků aplikace. 
Úspora provozních nákladů a nízká hlučnost. 
Různé designové a technické řešení až do teplot +600 °C.  
Kompletní dokumentace a technická podpora při návrhu. 
 
• Středotlaký axiální ventilátor MAXvent owlet 
MAXvent owlet je výkonný středotlaký axiální ventilátor pro vysoké pracovní tlaky až 2500 Pa a průtoky až 135 000 m3/h. 
Těchto parametrů dosáhne díky jedinečnému bionickému tvaru lopatek vyrobených z kompozitního materiálu hightech 
ZAmid®.  
 
Oblast využití 
Oblasti využití ventilátoru: kogenerační jednotky, suché chladiče, výparníky, chlazení motorů, turbín, trakčních motorů, 
generátorů, větrné elektrárny. Speciální provedení do výbušného prostředí. 
Přínos pro zákazníky 
Úspora provozních nákladů a nízká hlučnost.  
Ucelená řada ventilátorů, která splňuje směrnici ErP 2015.  
Široká konstrukční variabilita. 
 
• ZN050 s EC motorem 
ZAplus je ventilátorový systém, který maximalizuje účinnost a zároveň snižuje hlučnost axiálních ventilátorů.  
Jedná se o axiální ventilátory s EC nebo AC motory vložené do kompozitového difuzoru se speciálním tvarem. 
 
Oblast využití 
ZAplus má uplatnění ve vzduchotechnice, chladírenských zařízeních a pro tepelná čerpadla. Lze jej použít i pro větrání 
zemědělských budov a v průmyslových stavbách.  
Přínos pro zákazníky 
Přináší výrazné úspory energie.  
Nízká hlučnost.  
Splnění směrnice ErP 2015.  
Nízká hmotnost ventilátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav k datu 7. 9. 2015. 


