
A
ADITEG s.r.o.

671 24 Vrbovec, CZ

Gumové výrobky
Výroba, nákup a prodej různých výrobků z technické pryže. Lisované a
vysekávané výrobky, gumové profily, kroužky a těsnění z nejrůznějších
materiálů, pryžové membrány, podložky, hadice, šňůry, desky, pásy,
silentbloky atd.

Manufacture, purchase and sale of various products made of engineering
rubber, moulded and die-cut products, rubber profiles, rings and seals from
different materials, rubber membranes, washers, hoses, cords, planks,
silentblocks etc.

Alicona Imaging GmbH
8074 Grambach, Graz, AT

InfiniteFocus
Optické 3D zařízení na měření povrchu s vysokým rozlišením pro zajišťování
kvality v laboratoři a ve výrobě.

InfiniteFocus
Optical high resolution 3D surface measurement device for quality
assurance in the lab and in production.

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
95679 Waldershof, DE

Elektrostatický filtr
V oblasti elektrostatických filtrů vám můžeme poskytnout naše nejnovější
know-how. Poskytujeme inženýring, konstrukci a výrobní služby včetně 
instalace. Naší hlavní oblastí použití je filtrace v sušárnách.

Electrostatic precipitator
In the electrostatic precipitator sector we can make our latest know-how
available to you. We provide you with engineering, construction and
manufacture services, extending through to installation. Our main area of
application is dryer filtration.

Cyklony
Cyklony jsou rozhodující funkční prvky při odlučování prachu ve
vzduchotechnických systémech. Speciálně pro tento účel jsme vyvinuli
program standardních cyklon. Samozřejmě také vyrábíme produkty na míru
podle vašich požadavků. Dále náš sortiment zahrnuje velké díly v oblasti
konstrukce zařízení, jako jsou kontejnery, sila, odlučovače pěny, separátory
a komíny.

Cyclones
Cyclones are decisive functional elements in the separation of dust in air
technical systems. Especially for this purpose, we have developed a
program of standard cyclones. Of course we are also glad to produce
products customized to your requirements. In addition, our delivery
program also includes large parts of the equipment construction sectors,
such as e.g. containers, silos, skimmers, separators and chimneys.

Trubky
Počínaje konstrukcí až po finální montáž od nás dostanete trubky vhodné
pro vaše použití. Náš sortiment uspokojí všechny požadavky zákazníků, co
se týká konstrukce a rozměrů. Naším klíčovým produktem jsou trubky o
tloušťce stěny do 12 mm. Naše produkty splní vaše požadavky, ať se jedná o
lemované, vinutě nebo podélně svařované trubky.

Piping construction
From the construction stage, through to the final assembly, you receive
from us pipes suitable for your applications. Our supply spectrum satisfies
all customer requirements as regards design implementation and
dimensioning. Pipes with a wall-thickness up to 12 mm are our core
business. Whether beaded, pirally of longitudinally welded, our product
will suite your requirements.

ANAJ Czech, s.r.o.
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, CZ

Renomovaný výrobce, zabývající se výrobou a ostřením speciálních nástrojů 
pro třískové obrábění ve strojírenství, firma ANAJ Czech, s. r. o., nyní
potvrzuje svou technickou úroveň v rozšíření katalogu hlubokého vrtání,
nově o délku 35D. Tím dochází k ucelení nabízeného portfolia na 15, 25 a
35D vrtaných délek, s průměry v rozsahu od 3 - 14 mm, s možnou variací
libovolných průměrů.

A renowned manufacturer specialised in the production and sharpening of
special tools for metal cutting in mechanical engineering, ANAJ Czech, s. r.
o. now proves its engineering level by extending its catalogue of deep
boring tools with the new 35D length. This makes our product line complete
for 15, 25 and 35D bore lengths, in diameter range from 3 to 14 mm, with
possible diameter variation.

AP&T POLSKA Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, PL

Hydraulické lisy
Hydraulické lisy AP&T nabízíme v základním programu s hlubokotažnými a
velkostolovými lisy v rozmezí 1.000 - 120.000 kN. Vyvíjíme návrhy lisů pro
různé druhy lisovacích operací podle oblasti použití. Lisy můžeme dodávat
jako jednotlivé stroje nebo jako součásti kompletních výrobních linek.
Společnost AP&T dále vyrábí hydraulické tvářecí stroje.

Hydraulic Presses
AP&T's hydraulic presses are available in a basic program with
deep-drawing presses and large bed presses in the 1,000-120,000 kN force
range. We develop concepts for presses for different types of press
operations depending on the area of use. The presses can be delivered as
individual machines or as components of a complete production line. AP&T
also manufactures hydroforming presses.

Automatizace
V rámci svého automatizačního programu AP&T vyrábí a prodává jeden z
nejucelenějších programů podavačů manipulace během lisovacích operací.
Program obsahuje vše od odebírání a podávání robotům až po stohování
hotových dílů. Dodáváme bohatý sortiment příslušenství pro všechny tyto
jednotky, jako jsou dopravníky, bezpečnostní kryty, svěrky, atd.

Automation
Within our automation program, AP&T manufactures and markets one of
the most complete programs for blank feeding and part handling during
press operations. The program includes everything from destacking and
blank feeding to robots and stacking of the finished details. We supply a
well-developed assortment of accessories for these units, such as
transporters, safety guards and grippers etc.

Protahovadla
Nástroje společnosti AP&T jsou integrovány do lisů a automatizovaných
zařízení za účelem optimalizace produktivity zákaznické výroby. AP&T má
bohatý sortiment koncepčních nástrojů pro výměníky tepla, hasicí
přístroje, ventilační zařízení, pouzdra filtrů, tlakové nádoby a stroje na
spojování dutin.

Drawing Dies
AP&T tools are integrated with the presses and the automation equipment
in order to optimize the productivity of the customer's production. AP&T
has a well-defined product program of conceptual tools for heat
exchangers, fire extinguishers, ventilation, filter housings, pressure
vessels and machines for joining cavities. We have wide knowledge in deep
drawing, bending, folding, cutting.

Speciální stroje - jiné
Společnost AP&T konstruuje, dodává a přebírá plnou odpovědnost za
kompletní výrobní linky. Spolu se zákazníkem navrhujeme nejlepší řešení
na základě jeho konkrétních požadavků a s použitím širokého sortimentu
našich výrobků. Plná odpovědnost znamená, že máme potřebné odborné
znalosti pro zkombinování našich výrobních modulů do jedné výrobní
jednotky a zaručujeme funkčnost celé linky i kapacitu dílů.

Special Production Machines - Other
AP&T designs, delivers and takes full responsibility for complete production
lines. Together with customer, we construct the best possible solution
based on their unique requirements, using our wide range of products.
Taking overall responsibility means that we have the right expertise to
combine our product modules into one working unit, we guarantee
functionality of the line and parts capacity.
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ARBURG spol. s r.o.
618 00 Brno, CZ

EDRIVE
Stroje Allrounder E se staly díky své atraktivní ceně elektrickou alternativou
hydraulické strojní řady. Řada Edrive obsahuje velikosti strojů s uzavíracími
silami 600, 1.000, 1.500 a 2.000 kN. Hlavní osy jsou vždy poháněny
servoelektricky, vedlejší osy mohou být alternativně poháněny hydraulicky.
Díky vysokému stupni účinnosti a energetickému využití servomotorů 
vzniká redukce spotřeby energie ve srovnání s hydraulickými stroji mezi 25
a 50 procenty.

EDRIVE
Allrounder E machines represent the electric alternative to basic hydraulic
machines. The Edrive series includes the Allrounder machine sizes with
clamping forces of 600, 1,000, 1,500 and 2,000 kN. The main axes of the
new Allrounder E machines are generally servo-electrically driven. The
energy recovery and high efficiency of the servo motors reduces energy
consumption by between 25 and 50 percent compared with hydraulic
machines.

ATAS elektromotory Náchod a.s.
547 30 Náchod, CZ

BLDC motor
Bezkomutátorový stejnosměrný motor pro všeobecné použití 24 V, 600 W,
3600 1/min.

BLDC motor
Brushless DC motor for universal application 24 V, 600 W, 3600 1/min.

B
Gemeinde Barleben, Unternehmerbüro

39179 Barleben, DE

Obchodní a průmyslová oblast Barleben
Barleben je atraktivní obchodní a průmyslová oblast ve spolkové zemi
Sasko - Anhaltsko, Magdeburg. Sídlí zde 830 firem. Hlavními obory jsou
automobilový průmysl, obnovitelné energie, strojírenství. Barleben má
přímé napojení na hlavní dálnice A2 a A14, lodní křižovatku kanálu Labe
Midland, letiště pro nákladní dopravu v Berlíně, Hannoveru a Lipsku.

Business location Barleben
Barleben is an attractive business location to the federal state of
Saxony-Anhalt, Magdeburg. 830 companies are located here. The main
focuses are automotives, renewable energy, mechanical and plant
engineering. Barleben has a direct connection to the main roads A2, A14;
the waterway junction Elbe Midland canal; the cargo airports Berlin,
Hannover, Leipzig.

Bastian Industrial Handling GmbH
66482 Zweibrücken, DE

Profilift zvedací zařízení s chapačem na bedny
- pro uchopování beden IKLT
- jednoduchá manipulace s bednami IKLT

Profilift lifting equipment with box grip
- for the gripping of IKLT boxes
- simple handling with IKLT boxes

Profilift zvedací zařízení s otočnou jednotkou
- k opracování obrobků na otočném stole
- elektricky otočné

Profilift lifting equipment with a turning unit
- for the machining of workpieces on the turning table
- powered revolving

Profilift s řízením SPS
- elektropneumatické řízení SPS
- zvedací zařízení najíždí na volně nastavitelnou, případně přednastavenou
výšku

Profilift with SPS steering
- electropneumatic SPS steering
- the lifting equipment drives to an adjustable or pre-adjusted height

Profilift s bezpečnostním vypínáním
- zabraňuje nebezpečí rozmačkání nebo nárazu
- zajede při dotyku zpět o definovanou dráhu

Profilift with safety stop
- eliminating the risk of crushing or collision
- upon contact it drives back to the defined track

Profilift zvedací zařízení
- ergonomické pracoviště 
- montážní plošiny s integrovanou ruční otáčecí jednotkou a s elektrickým
překlápěcím zařízením s plynulým nastavením v rozsahu 360 °
- vysoká hospodárnost
- malá potřeba místa
- aktivní bezpečnostní technika
- příjemná obsluha
- ergonomické použití
- nízké následné náklady

Profilift lifting equipment
- ergonomic workplace
- assembly platforms with an integrated manual turning unit and electric
tipping device with regular setting within 360°
- highly economic
- small space required
- active safety equipment
- user friendly operation
- ergonomic use
- low subsequent costs

BetaLaserMike Inc.
SL7 1YA Marlow, GB

LaserSpeed
Systém pro bezkontaktní měření rychlosti a délky pro vysoce přesné měření
rychlosti a délky.

LaserSpeed
Non contact speed + length measurement system for highly accurate speed
+ length measurement.

Accuscan
Systém bezkontaktního měření průměru. Na drát, kabely, trubky a potrubí.
Kovové a plastové výrobky.

Accuscan
Non contact diameter measurement system. For wire, cable, tubes + pipes.
Metal, plastic products.

Ultrascan
Systém bezkontaktního měření mimostřednosti stěn u plastových trubek a
potrubí. Pro zdravotnictví + automobilový průmysl a všechny druhy plastů.

Ultrascan
Non contact wall, eccentricity measurement system for plastic tubes +
pipes. Medical + automotive water and any kind of plastic.
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Benchmike
Laboratorní systém pro bezkontaktní měření vnitřního a vnějšího průměru
a stěn u trubek, kovových a plastových.

Benchmike
Laboratory - non contact ID, OD, wall measurement system for tubes, metal
and plastic.

Bottling Printing s.r.o.
795 01 Rýmařov, CZ

CJ 400
Nová ink jet tiskárna, která byla vyvinuta tak, aby vyhovovala potřebám
výrobních linek. Slibuje unikátní přenositelnost, nejrychlejší nastavení a
nejjednodušší použití s tiskem na jednotlivá i skupinová balení.

CJ 400
Radically new design of ink jet (CIJ) printer developed to suit production
line needs. CJ 400 promises unique portability, fastest set-up and the most
simple to use printer.

B & SPOL., s.r.o.
393 01 Pelhřimov, CZ

Ventilátory MEIDINGER
- do výbušného prostředí zóna 0, 1, 2

MEIDINGER fans
- in ATEX, zone 0, 1, 2

C
Camfil Farr s.r.o.

934 01 Levice, SK

Camfil Farr IAQ Road Show
Mobilní expozice poskytuje informace o efektivních řešeních na
zabezpečení IAQ-vnitřní kvality vzduchu. Laboratorní stanice v Expomobilu
měří koncentraci tuhých částic a škodlivých plynů a porovnají efektivnost
nízkonákladových, vysocekvalitních a molekulárních filtrů. Měření také
ukáží možnosti šetření zdrojů snížením energetické spotřeby ventilací
budov díky správnému výběru filtrů.

Camfil Farr IAQ Road Show
Mobile exhibition provides information about effective solutions to ensure
IAQ-internal air quality.
Laboratory station Expomobile measures concentration of particles and
noxious gases, compares cost-effectiveness, and high quality molecular
filters. The measurements also show the possibility of saving resources by
reducing energy consumption in buildings ventilations by choosing the
most suitable selection of filters.

CityFlo XL, molekulární filtr
Unikátní spojení vícevrstvého filtračního média třídy F7 a uhlíkové vrstvy
umožňuje filtraci způsobem 2 v 1, která spojuje zachytávání tuhých částic
(vysoká schopnost akumulace prachu) a současně adsorpci škodlivých
plynů a zápachů. Filtr CityFlo se používá na zlepšení vnitřní kvality vzduchu
v budovách, kancelářích, hotelech, nemocnicích a na letištích.

CityFlo XL, molecular filter
Unique combination of multi-layer filter media class F7 and carbon layer
allows filtration on bases 2 in 1, which connects the capturing of particles
(high capacity dust accumulation), with the adsorption of noxious gases
and odors. CityFlo filter is used to improve air quality inside buildings,
offices, hotels, hospitals, and airports.

CitySorb, kombinovaný molekulární filtr
Filtr na bázi aktivního uhlíku dokáže účinně pohltit velmi škodlivé plyny
jako jsou ozón, výfukové a průmyslové odpadové plyny. Vysoká efektivita se
dosahuje pomocí RAD principu - rychlá dynamika adsorpe. Filtr se
vyznačuje nízkou tlakovou ztrátou, jednoduchou instalací a dlouhou
životnosí. Je určený do specializovaných průmyslových odvětví, ale je
vhodný i do běžných prostor.

CitySorb, combination molecular filter
Filter-based on activated carbon can effectively absorb very harmful gases
such as ozone, exhaust and industrial waste gases. High efficiency is
achieved through the principle of RAD- rapid adsorption dynamics. The
filter has low pressure drop, easy installation and durability. It is intended
for use in specialized industrial environments, but also suitable for general
premises.

Hi-Flo XL, kapesní filtr
Vysoceúčinný XL filtr efektivně zachytává škodlivé částečky během celé
doby jeho životnosti a je testovaný v souladu s celosvětovými normami.
Nízký odpor průtoku vzduchu šetří náklady na energie a redukuje emise
CO2, což má pozitivní dopad na životní prostředí. Camfil doporučuje filtr do
všech veřejných prostor jako minimální stupeň filtrace a do průmyslu jako
kvalitní předfiltraci.

Hi-Flo XL pocket filter
Highly efficient XL filter captures harmful particles throughout its life and
is tested in accordance with global standards. Low airflow resistance saves
energy costs and reduces CO2 emissions, which has a positive impact on the
environment. Camfil filter is recommended for all public spaces as a
minimum level of filtration and for industry as a high grade Prefiltration.

Megalam E10-U17, aerosolový filtr
Vzduchový výstupní filtr Megalam je určený pro nejpřísnější požadavky
kvality vzduchu a proto je vhodný především do farmaceutického,
potravinářského a automobilového průmyslu. Vyznačuje se velmi vysokým
stupněm účinnosti filtrace, který může dosáhnout hodnoty až do
99,999995 %. Je energeticky efektivní a s vhodnou kombinací předfiltrace
třídy F7-F9 dosahuje mnohaletou životnost.

Megalam E10-U17, aerosol filter
Outlet air filter is designed for the strictest air quality requirements and is
therefore particularly suitable for the pharmaceutical, food and automotive
industry. It is characterized by very high filtration efficiency, which can
reach values up to 99.999995%. It is energy efficient and with an
appropriate combination  with Prefiltration class F7-F9 can achieve several
years of lifetime.

CamCleaner, mobilní filtrační zařízení
CamCleaner je unikátním řešením do každé budovy a vnitřního prostoru, ve
kterém není instalovaná vzduchotechnika. Pomocí vícestupňové filtrace
výrazně zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu především ve výrobních
závodech. Vyznačuje se tichým provozem a nízkou energetickou spotřebou.
Odstraňuje nečistoty 4krát účinněji než čističky vzduchu, přičemž dokáže
efektivně eliminovat i tabakový dým.

CamCleaner, mobile filtration equipment
CamCleaner is a unique solution suitable for any buildings and interior
spaces with installed air conditioning. Using a multi-filtration significantly
improves indoor air quality particularly in production plants. Its feature is
quiet operating and low energy consumption. It is able to remove dirt 4
times more effectively than air purifiers, which can significantly help to
eliminate even the tobacco smoke.

CMC Zawiercie S.A.
42-400 Zawiercie, PL

CMC Zawiercie S.A. je přední polská ocelárna, která prodává své výrobky na
domácím i zahraničním trhu.
Hlavní výrobní linky jsou:
- zařízení na tavení oceli vybavené dvěma elektrickými obloukovými pecemi
a dvěma stroji na kontinuální lití
- čtyři válcovací stolice (dvě válcovací stolice na drát a dvě válcovací stolice
na tyčový materiál), které umožňují společnosti CMC zpracovávat veškerou
roztavenou ocel na hotové výrobky.

CMC Zawiercie S.A. is a leader among Polish steel mills, selling its products
in domestic and international markets.
The main production lines are:
- steel melting plant equipped with two electric arc furnaces and two
continuous casting machines
- four rolling mills (two wire rod mill and two bar mill) which enable CMC to
process all melted liquid steel into finished products.
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Č 
ČVUT v Praze

166 36 Praha 6, CZ

Mechanická tuhost
Inovativní přístup k zvýšení statické a dynamické tuhosti struktur pomocí
aktivní řízené vazby mezi primární a sekundární (podpůrnou) strukturou.

Mechatronic stiffness
Innovative approach to increase static and dynamic stiffness of structures
by active feedback control between primary and secondary (supporting)
structure.

Formule Student FS 02
Vůz kategorie Formule Student navržená a postavená studenty ČVUT v
Praze. Nejlepší umístění v soutěži 18. místo na FS Germany.

Formula Student FS 02
Self made car for formula student competition. Work of CTU students. The
best place 18th on FS Germany.

Formule Student FS01E
První elektro-formule navržená a postavená studenty ČVUT v Praze pro
soutěž FS-Electric.

Formula Student FS01E
The first self made electric formula at CTU Prague. Designed and build for FS
Electric competition.

Formule Student FS 03
Třetí generace studentské formule na ČVUT v Praze.
Úspěchy:
7. místo na Formula Student 2011 Silverstone
6. místo na Formula Student Italy 2011

Formula Student FS 03
The third race car from CTU in Prague.
7th place on Formula Student 2011 England
6th place on Formula Sae Italy 2011

SMALL - zmenšený model vozidla.
Model vozidla v měřítku cca 1:5 určený pro laboratorní výzkum pokrokových
řídicích a naváděcích systémů vozidla. V současné době je vozidlo upraveno
pro zkoušky sledování vpředu jedoucícho vozidla z hlediska podélného i
příčného směru. Systém kombinuje algoritmus adaptivního tempomatu s
algoritmem pro sledování trajektorie pilotního vozu. Vhodnou úpravou
vozidla SMALL je možné v laboratorních pomínkách ověřit chování jak
osobního tak nákladního vozidla s přívěsem nebo návěsem.

SMALL - Scaled Vehicle on Laboratory Level.
Scaled vehicle (scale approximately 1:5) is dedicated for laboratory
research of advanced control and guidance systems. Nowadays the vehicle
serves for following of pilot vehicle longitudinaly and also in lateral
direction. It means the system combines the algorithm of adaptive cruise
control with algorithm of following the trajectory. Small vehicle can be
adapted to simulate the behavior of passenger car, but also truck with
combination of trailer or semi-trailer.

E
Eclipse Magnetics Ltd.

S4 7QQ Sheffield, GB

Power Matrix Modular
Systém Power Matrix Modular se skládá z množství magnetických upínacích
modulů v řadě napojených k jednomu řídicímu panelu. Moduly lze umístit v
libovolné konfiguraci zajišťující rychlost, snadné použití a plnou flexibilitu.
Moduly lze do řady jednoduše přidat nebo odebrat tak, aby konfigurace
vyhovovala obrobku.  Systém Power Matrix Modular je ideální pro velké
množství upínacích, technických, výrobních, dokončovacích, svařovacích a
obráběcích aplikací.

Power Matrix Modular
The Power Matrix Modular system consists of a number of magnetic
clamping modules connected in sequence to a single control panel.
Modules can be positioned in any configuration ensuring speed, ease of use
and complete flexibility. Modules can easily be added or removed from the
sequence to suit the workpiece. Power Matrix Modular is ideal for use in a
multitude of workholding, engineering, fabrication, finishing, welding,
and machining applications.

Zvedač na baterie
Kombinuje bezpečnost, jednoduchost a flexibilitu zvedače s permanentním
filtrem s jednoduchou prací elektromagnetu. Žádná instalace, žádné kabely
- jednoduše jej zavěsíte na zvedací zařízení nebo jeřáb. S tímto zvedačem je
zvedání těžkých břemen rychlým, snadným a bezpečným úkolem pro
jednoho pracovníka.

Battery lifter
Combines the safety, convenience and flexibility of a permanent magnet
lifter with the ease of operation of an electromagnet. No installation, no
wires - simply hook to hoist or crane. Makes lifting heavy loads a fast, easy
and safe one man job.

Upínací elektromagnet
Společnost Eclipse vynalezla upínač s permanentním magnetem v roce
1934. Dnes se upínače Eclipse používají po celém světě. Vyvinuly se z
původně patentovaného upínače a nynější konstrukce byla ověřena v
průmyslu a je známá díky své vynikající magnetické upínací síle, perfektní
stabilitě a dlouhodobé životnosti. Upínače Premier Range Chucks se
vyrábějí podle nejvyšších technických a magnetických standardů.

Magnetic chuck
Eclipse invented the permanent magnetic chuck in 1934. Today Eclipse
chucks are used in every part of the world. They evolved from the original
patented chuck and the current designs have been proven by industry and
are renowned for their superior magnetic clamping forces, superb stability
and their long service life. Premier Range Chucks are manufactured to the
highest engineering and magnetic standards.

Magnetická filtrace
Vysoce intenzivní magnetická filtrace je nejnovější řešení pro odstraňování
nečistot z průmyslových kapalin, jako jsou oleje, chladicí kapaliny a čisticí
roztoky. Ve srovnání s tradičními metodami filtrace systémy poskytují
výhodu úspory nákladů, zlepšení procesů a ekologičnosti.

Magnetic filtration
High intensity Magnetic Filtration is the latest concept for removing
contaminants from industrial fluids such as Oils, Coolants and Cleaning
Solutions. The systems provide cost saving, process improvement and
environmental benefits in comparison to traditional filtration methods.

ESA Messtechnik GmbH
82140 Olching, DE

Instalační tester tenzometru s indikátorem deformace
model StrainMaster SGIT
Nový instalační tester tenzometru StrainMaster SGIT poskytuje přesnou
funkčnost nainstalovaných tenzometrů před plánovaným měřením
deformací. Pomocí tohoto nástroje je možno jednoduše a s velkou přesností
změřit rozhodující kritéria, která jsou nejdůležitější z hlediska kvality
správné instalace tenzometru. Model StrainMaster SGIT je také vybaven
jednokanálovým indikátorem pro odečítání deformace při měření statických
deformací pomocí tenzometrů 120 Ohm a 350 Ohm se čtvrtinovým,
polovičním a celým můstkovým obvodem a snímačem.

Strain Gauge Installation Tester with Strain Indicator
Model StrainMaster SGIT
The new StrainMaster SGIT strain gauge installation tester exactly provides
the functionality of the installed gauges prior to the intended strain
measurements. The decisive criteria which are most important for the
quality of a proper strain gage installation can be easily measured with
great accuracy with this instrument. Model StrainMaster SGIT also
incorporates a 1-Channel Strain Indicator for static strain measurements
with 120 Ohm and 350 Ohm strain gage quarter-, half- and full bridge
circuits and strain gage based transducers.
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Systém na pořizování dat ESAM Traveller-CF
Multikanálový systém na pořizování dat pro počítačově řízené měření
mechanických vlastností. Vzorkovací rychlost od 0,007 do 100.000
vzorků/sek./kanál umožňuje rychlé pořízení a snížení statických a vysoce
dynamických signálů. Díky paměťové kartě (6 MB) je systém mobilní a
vhodný pro operace off-line. Možnost telemetrického přenosu dat. Ideální
systém pro měření deformací, posunu, síly, tlaku, krouticího momentu,
teploty, apod.

Data Acquisition System ESAM Traveller-CF
Multi-channel Data Acquisition System for computer-controlled
measurements of mechanical quantities. Sampling rates between 0,007 up
to 100.000 S/s/channel enable fast acquisition and reduction of static and
highly dynamic signals. A Memory Card (6 MB) makes the system mobile
and ready for offline operation. Telemetric data transfer is optional. It is
the ideal system for measuring strain, displacement, force, pressure,
torque, temperature, etc.

EST + a.s.
584 01 Ledeč nad Sázavou, CZ

Nová řada ručních vzduchových pistolí EST 116, EST 216, EST 246.
Vysoká přenosová účinnost, jemnost rozprašování, nová řada
modernizovaných tryskových soustav.
Nové ergnometrické ovládací prvky regulací, extrémně lehká pistole o
hmotnosti 440 gramů, ergonometrický tvar těla pistole zaručující velmi
dobré držení.

New type of hand spray guns EST 116, EST 216, EST 246.
High-transfer influence, softness of pulverization, new series of modern
nozzle setups. New ergonomical operating controls or regulations, extreme
light gun about weight of 440 grams, ergonomical body gun warrants very
good keeping.

Nová řada vysokotlakého zařízení.
Inovace vysokotlakého čerpadla VYZA Vario s cílem prodloužení životnosti a
odolnosti vůči dnešním nátěrovým hmotám.
Nové vysokotlaké stříkací pistole EST 251 pro bezvzduchovou aplikaci
nátěrových hmot a EST 256 pro aplikaci nátěrové hmoty s přídavným
vzduchem.

New high-pressure equipment series.
Inovation onf high-pressure pump VYZA Vario with objectives of long-term
services life and resistance against modern paint.
New high-pressure hand spray gun EST 251 for airless paint application and
EST 256 with additional atomization air.

European Data Project s.r.o.
683 01 Rousínov, CZ

Vrchní část výherního automatu.

Upper part of the slot machine.

Třídič na padajicí mince.

Drop coin sorter.

Jiný třídič na padajicí mince.

Other drop coin sorter.

Panel na tlačítka.

Key panel.

Box na mince.

Container for coins.

Držák přídavné elektroniky.

Supplementary electronics holder.

Kryt výplatního otvoru.

Cover of the payout opening.

EWAG AG
4554 Etziken, CH

EWAMATIC LINE
Pro výrobu nástrojů, vyměnitelných plátků a rotačně symetrických nástrojů.
Brousicí centrum pro SK, PKD nebo CBN materiály. Až šest nezávislých
brusných kotoučů umožňuje provedení velkého množství operací na jedno
upnutí a zpracování kombinovaných nástrojů s přesností 0,002 mm. Již
standardní softwarové pakety pokryjí všechna přání v broušení
vyměnitelných plátků a rotačně symetrických nástrojů.

EWAMATIC LINE
For the production of tools, indexable inserts and rotationally symmetrical
tools. A grinding center for carbide, PCD or PCBN. With up to six
independent grinding spindles many grinding operations can be performed
in a single clamping. Possible to machine highly-complex tools with an
accurancy of 0.002 mm. Connected with the standard software package, all
needs for grinding indexable inserts and rotationally symmetrical tools.

F
FCT Hartbearbeitungs GmbH

96515 Sonneberg, DE

Keramická ozubená kola
Poprvé představujeme vysoce přesná keramická ozubená kola pro zubová
čerpadla a převodovky, která se vyrábějí v průmyslovém měřítku. Ve
srovnání s kovovými komponenty poskytují významné snížení opotřebování
a výskytu koroze a tím nižší pulzaci a dlouhou životnost čerpadel. U
převodovek se používají v případě středního nebo nedostatečného mazání.

Ceramic Gear-wheels
For the first time, highly- precise ceramic gear wheels for gear-pumps as
well as gear boxes were presented, produced in an industrial scale. They
provide markedly re-duced wear and corrosion compared with metallic
components, resulting in low pul-sations and long life times of pumps. In
gear-boxes, the can be used under media- or deficient lubrication.

Keramické oběžné kolo čerpadla
Oběžná kola z keramiky jsou na trhu již zavedená, ale často trpí nedostatky
materiálu nebo dynamiky kapalin. S použitím inovativních pětiosých
obráběcích metod je nyní poprvé možno vyrobit přesně tvarovaná oběžná
kola čerpadla z vysoce kvalitní keramiky až do průměru 350 mm. Ve
srovnání s kovovými komponenty poskytují tato keramická oběžná kola
významné snížení opotřebování a výskytu koroze.

Ceramic Pump-impeller
Pump-impellers made of ceramic are already established in the marked,
however, they often suffer of materials' or fluid-dynamic deficiencies.
Using innovative 5-axis machining techniques, exactly shaped pump
impellers made of high-performance ceramics with up to dia 350 mm could
be fabricated for the first time, providing mark-edly improved wear- and
corrosion resistance compared with metallic parts.

G
GABEN, spol. s r.o.

702 00 Ostrava - Přívoz, CZ

Průmyslový dotykový displej s variabilním samonosným stojanem.
Pro potřeby zobrazování výrobní dokumentace na výrobních linkách
doplnila společnost GABEN sortiment koncových terminálů o 22" LED
displej s dotykovou obrazovkou. Samonosné provedení s kovovou
konstrukcí a odolnou dotykovou plochou umožňuje instalaci do náročných
provozů. Variabilní provedení umožňuje integraci průmyslového PC nebo
čtečky RFID do těla obrazovky. Snadná instalace na výrobní linky je možná
díky škále stojanů a montážních přípravků.
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Industrial touch display with variable self-supporting stand.
For the needs of displaying production documentation on production lines
GABEN has added to its end terminals a 22'' LED display with touch screen.
The self-supporting make, metal structure and resistant touch surface make
the display suitable for heavy-duty plants. Its variable make enables
industrial PCs or RFID readers to be integrated into the screen body. Simple
installation in production lines is possible thanks to a number of stands
and mounting jigs.

G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly
399 01 Milevsko, CZ

WELDYX
Moto: lepení místo svařování.
Lepí kovy, plasty, kompozity aj.

WELDYX
Motto: gluing instead of welding.
For metals, plastics, composites, etc.

H
HASCO AUSTRIA GmbH

2353 Guntramsdorf, AT

Lineární kuličkové ložisko HASCO Z 13/...
Montáž ložisek HASCO Z 13/... do vrtacích otvorů H7 je možná i ve velice
stísněných prostorech a je mnohem jednodušší, protože zde není žádné
omezení díky speciální konstrukci klece kuličkového ložiska.

HASCO linear ball bearing Z 13/...
The installation of the HASCO Z 13/... in H7 drill holes is possible in the
smallest of spaces and because there is no stroke restriction due to the
special construction of the ball cages, installation is very much easier.

Tryska horkého kanálku HASCO Multi Shot Z 10440/...
S pomocí trysky horkého kanálku HASCO Multi Shot Z 10440/... je možné
provádět přímé i boční uspořádání prvků ekonomicky a jednoduše.

HASCO hot runner nozzle Multi Shot Z 10440/...
With HASCO Z 10440/... hot runner nozzle direct, side gating of articles can
be carried out economically and easily.

HELTOS, a.s.
378 81 Slavonice, CZ

VS40 Sprint
Plynulá změna otáček - frekvenční měnič. Automatické závitování.
Elektromagnetická spojka. Tuhá konstrukce.

VS40 Sprint
Continuous change of rotation - converter. Automatic threading.
Electromagnetic clutch. Tough construction.

HENKEL ČR spol. s r.o. - GENERAL INDUSTRY
170 04 Praha 7, CZ

Společnost Henkel nabízí širokou škálu výrobků - lepidel, těsnicích hmot a
dalších produktů značek Loctite®, Teroson, P3, Bonderite. Poskytuje
technickou a technologickou podporu všech fází výroby - od návrhu a
vývoje produktu až k výrobnímu procesu, s testováním vzorků a zkouškami
dávkování, za účelem nabídnout kompletní řešení - to vše pro zajištění
spolehlivého provozu. Ucelený systém zahrnuje prakticky orientovaná
školení dle potřeb zákazníka, technickou literaturu, poradenskou činnost.
Současně přichází na trh s inovativním produktem - dvousložkové vteřinové
lepidlo Loctite®3090.

Henkel provides a wide range of products - adhesives, sealants and other
products of Loctite, Teroson, P3, Bonderite brands. Provides technical and
application support of all production phases - from design and product
development to the manufacturing process, with simulated testing and
dispensing trials, to offer complete system solutions - all for reliability at
work. Complete system includes tailored made trainings, technical
literature, consultancy service.
Currently is coming on the market with innovative product - 2-component
instant adhesive Loctite®3090.

HEXAGON METROLOGY s.r.o.
149 00 Praha 4, CZ

Multisensorový měřicí stroj Optiv Classic 321 GL tp. Optiv je nová značka pro
multisenzor. měřicí přístroje, které používají kamery, dotykové sondy,
kontaktní skenovací sondy, TTL laser a inovativní senzor s chromatickým
bílým světlem (CWS). Jedná se o výkonný kompaktní přístroj, který
představuje efektivní vstup do světa multisensorových technologií. Je
určen zejména pro zajištění kvality ve výrobě. Robustní provedení
křížového stolu, mech. ložiska na všech osách, možnost paletového
vkládání měřených dílů s dobrou přístupností ze všech stran, měř. rozsah
300x200 mm XY v osách XY, 150 mm v ose Z, CCD snímač s barev. kamerou,
cnc zoom, horní/spodní procházející osvětlení a vícesegment. kruhové
světlo, spínací dotyk. sonda a zásobník pro výměnu měř. doteků. Měřicí
software PC-DMIS Vision je ideální řešení pro multisenzor. měřící stroje s
měřením založeným na CAD datech v procesu kontroly.

3D Multisensor CMM Optiv Classic 321 GL tp. Optiv is a new brand for
multisensor CMM produced by Hexagon Metrology, which use cameras,
touch sensors, contact scanning probe, TTL laser and innovative sensor
chromatic white light (CWS). Optiv Classic 321 GL. tp is an effective entry
into the world of multisensor technology. It is a powerful, compact
machine that is designed especially for shop flor quality assurance. Robust
cross-table, mechanical bearings on all axis, the possibility of pallet
measuring with good accessibility to the measuring table on all sides,
measuring range 300 x 200 mm in the XY and 150 mm in Z axe, CCD color
camera with cnc zoom, htop light, transmitted light and multi-segment
round lights, touch probe, automatic module changer. Measuring software
PC-DMIS Vision represents a new approach for optical measurement.

Souřadnicové měřicí stroje pro 3D scan
Scanner Cognitens WLS400M je nová generace skeneru s bílým světlem od
Hexagon Metrology. Systém pro 3D měření, kontrolu kvality a digitalizaci
se vyznačuje jedinečnými schopnostmi a nejnovějšími technologiemi
včetně digitálních kamer s vysokým rozlišením, osvětlení pomocí LED,
konstrukcí z uhlíkových vláken, rychlým získáváním dat a jejich
zpracováním, které zdůrazňují svou hodnotu v mnoha průmyslových
aplikacích během zkoušení, náběhu výroby, zajišťování kvality a rozměrové
kontroly. Varianta WLS400A v robotickém provedení je pružné řešení pro
dílenskou metrologii v reálném čase. Software CoreView získává řadu
rozměrových informací z měřených předmětů bez ohledu na velikost,
složitost nebo geometrické uspořádání a nabízí snadno použitelné nástroje
pro rozbory rozměrových a tvarových měření, vyhotovování a tvorbu zpráv.

Scanner Cognitens WLS400M
Cognitens WLS400 is a new generation of white light scanners from
Hexagon Metrology. It is system for 3D measurement, quality control and
digitizing. The system features unique capabilities and the latest
technologies, including digital cameras with high resolution, LED lighting,
carbon fiber construction, fast data acquisition and processing, which
emphasize their value in many industrial applications during testing, rise
of production, quality assurance and dimensional control. Variant WLS400A
in robotic design is a flexible solution for workshop metrology in real time.
Software CoreView receives information from a number of dimensional
measurements regardless of objects size, complexity or geometric
configuration, and offers easy-to-use tools for analysis of dimensional and
form measurement, and reporting.

H.M. Transtech s.r.o.
080 01 Prešov, SK

UNIM SH 20/25
Stroje typu UNIM mají unikátní konstrukční řešení. Na pohon ohýbacího
nosníku je použitý elektromotor ovládaný nožním pedálem, na ovládání
přítlačného nosníku se používá ruční páka. Nastavování úhlu je ruční.
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UNIM SH 20/25
Machines of type UNIM are of unique construction. For folding beam drive
is used electromotor operated by foot pedal, for clamping beam operating,
arm lever in combination with mechanical foot pedal is used. Angle
adjustment is manual.

TSM SH 12/40 EB
Motorický ohýbací stroj má masivní konstrukci. Přítlačný nosník je
poháněný dvojicí šroubů. Vedení a ložiska potřebují minimální údržbu.
Variabilita nástrojového vybavení. Provedení v různých délkách a pro různé
tloušťky materiálů. Grafické CNC řízení.

TSM SH 12/40 EB
Motorised folding machine has massive construction. Clamping beam is
driven by pair of screws. Guides and bearings need minimal maintenance.
Variability in tools equipment. Machine is produced for different lengths
and for different thicknesses of sheet. CNC graphic control system.

MLS 12/30 EB
Motorické nůžky na stříhání plechů. Mají malé požadavky na prostor,
zaručují kvalitní stříhání, vysoký výkon, nízkou hladinu hluku. Jsou
vybavené předním skluzem na odstřihnuté plechy, což ulehčuje práci
obsluhy.

MLS 12/30 EB
Motorised shears type MLS of little space requirements guarantees superior
cutting, high performance, low noise level. Machine in standard is
equipped by front slip for cut sheets, that makes operator's work more
easy.

I
IBS Scherer Czech s.r.o.

549 01 Nové Město nad Metují, CZ

Mycí - odmašťovací zařízení.
Pod značkou "IBS-systém čištění dílů" nabízí firma IBS Scherer Czech
kompletní řešení průmyslového čištění drobných dílů - odmašťování a
čištění dílů ve výrobních firmách, opravnách a údržbě strojů. Balíček služeb
od jednoho dodavatele - "Vše z jedné ruky", zahrnuje dodávku mycích
stolů, čisticích kapalin a zákonem stanovenou likvidaci.

Washing - degreasing equipment.
Under the trademark ''IBS-part cleaning system'' IBS Scherer Czech offers
a complete solution for industrial cleaning of small parts - degreasing and
cleaning of parts in production companies, repair and maintenance shops.
The package of services from one supplier - ''All from one hand'' includes
washing tables, cleaning fluids and disposal prescribed by the law.

IMECO TH s.r.o.
664 42 Modřice, CZ

Surtronic® R-series
Rychlý a výkonný systém pro kontrolu kruhovitosti určený pro ložiskový,
automobilní a přesný strojírenský průmysl. Je vhodný tam, kde tempo
metrologie omezuje vzrůstající výkon výroby, ale neztrácí nic z tradiční
přesnosti a stability měřicích přístrojů Taylor Hobson. S jednoduchým
intuitivním ovládacím SW a robustní konstrukcí je připraven pro nepřetržitý
provoz 24/7.

Surtronic® R-series
High speed and throughput roundness system for bearings, automotive and
precision industries. Suitable in cases where metrology throughput is
blocking the increase of manufacturing volumes, but there is no loss of
traditional accuracy or precision of Taylor Hobson measurement systems.
With the easy-to-use intuitive software setting and the robust design is
ready for constant use 24/7.

CCI HD
3D bezkontaktní optický profiloměr pro pokročilou analýzu profilu povrchu
a měření tenkých i tlustých vrstev. Nabízí věrné topografické zobrazení
povrchu s vertikálním rozlišením 0,01 nm v celém snímaném rozsahu a
unikátní 4 mil. pixelovou kamerou. CCI HD je mimořádně vhodný pro
nejnáročnější aplikace moderní doby, jako jsou fotovoltaické články, High
power LED, displeje i vakuové povlakování.

CCI HD
Advanced 3D non-contact surface and film thickness optical profiler. The
system delivers faithful topographic surface image by the combination of
0.01 nm verical resolution over the entire measurement range and the
unique 4M pixel camera. CCI HD is extremely suitable to meet the most
demanding application challenges as the Solar P-V, High Power LED,
displays and vacuum coating are.

I.M.F. Impianti Macchine Fonderia S.r.l.
21016 Luino (VA), IT

Otryskávací stroj
model GT 10x12/R/SK/SM
Vystavený otryskávací stroj je vybavený pryžovým pásem 1000x1200 mm a
jeho typickým použitím je čištění výrobků nebo odlitků. Pryžový pás je
speciálně zkonstruovaný pro zmírnění vzájemného kontaktu odlitků při
čištění a zabránění poškození opracovaného povrchu. Tento model s
kapacitou 1000 kg (400 dm3) je vybaven 2 otryskávacími koly, vibračním
sítem a magnetickým separátorem a je určen pro těžké slévárenské
operace.

Sand-removing tumble belt machine
Model GT 10x12/R/SK/SM
Outfitted with a rubber belt dia. 1000x1200 mm wide, the shot blasting
machine on display is typically used for cleaning tumbling batches or
castings.
Rubber belt is specifically designed to soften castings part-to-part contact
while tumbling and prevent damages to the processed surface. This model
with a capacity of 1000 kg (400 dm3) is equipped with 2 blast wheels,
vibrating sieve and magnetic separator customized to foundry heavy-duty
operation.

IMTOS spol. s r.o.
614 00 Brno, CZ

HWACHEON VESTA 610D
Vertikální CNC obráběcí centrum.

HWACHEON VESTA 610D
Vertical CNC machining center.

K
KARDEX s.r.o.

110 00 Praha 1, CZ

Kardex Megamat RS - "zelená" automatizaci
Společnost Kardex představí v tomto roce na veltrhu Transport a Logistika
nový páternosterový skladovací systém Kardex Megamat RS. Tento
vylepšený automatizovaný systém má oproti svému předchůdci o 40 % nižší
spotřebu energie. Systém je vybaven vnitřními uzamykatelnými dveřmi,
které jsou extrémně lehké, což usnadňuje obsluhu stejně jako řízení, které
je nově umístěno na straně (a je tedy dosažitelné například také pro
handicapované). Instalaci usnadňuje patentovaný klip systém a
dlouhodobý bezproblémový chod zase automatický systém dopínání řetězu.
Společnost Kardex tedy zachytila trend tzv. Zelené logistiky, který je dnes
často diskutovaným tématem.

Kardex Megamat RS - ''green'' for automation
This year at the Transport and Logistics Trade Fair, Kardex will present a
new paternoster storing system Kardex Megamat RS. This innovated
automated system features lower power consumption by 40% as compared
to its predecessor. The system is equipped with interior locking doors,
which are extremely light weight for easier operation and control panel
now placed on the side (and thus accessible for handicapped persons, too).
Installation is made easier thanks to a patented clip system and long-term
trouble-free operation thanks to an automatic chain tightening system.
Kardex have caught the Green Logistics trend, a widely discussed topic
nowadays.
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KEMPER spol. s r.o.
257 21 Poříčí nad Sázavou, CZ

KEMPER KemJET
Tam, kde jsou tradiční procesy odtahu odsáváním nedostatečné nebo se
obtížně zavádějí, hledají kovozpracující firmy jiná řešení. Společnost
KEMPER nyní pro tyto případy vyvinula zcela nový systém čištění vzduchu v
prostorách - KemJET. Tato modulární instalace především umožňuje vysoce
účinné odsávání znečištěného vzduchu v prostorách u stropu pomocí
odsávacího potrubí vyrobeného na míru.

KEMPER KemJET
Where traditional localised extraction removal processes by suction are
insufficient or difficult to implement, metal-processing companies are
seeking other solutions. Now, KEMPER has developed an entirely new
system for purifying room air in such use cases - the KemJET. To begin with,
this modular installation enables highly-efficient extraction of
contaminated air in the ceiling area via custom-designed suction tubes.

Köster CZ s.r.o.
542 01 Žacléř, CZ

ELOTOP 810 - 3010
Kompaktní zařízení pro svorníkové svařování, mikroprocesorové řízení,
digitální předvolba, jednotlivé nastavení lze uložit do 20 míst v paměti,
počítadlo svorníků, volba jazyka ovládacího menu.

ELOTOP 810 - 3010
Compact stud welding equipment, microprocessor control, digital setting
of all parameters, 20 storage spaces allow to file individual settings, stud
counter, menu: selection of various languages.

KST 110
Zařízení pro svorníkové svařování s hrotovým zážehem, vhodné pro tenké
plechy od 0,5 mm, svařuje ocel, nerez, hliník, mosaz, ideální pro svařování
"s mezerou" nebo "kontaktem", přípojka 115/230 V.

KST 110
Stud welding equipment with capacitor discharge, for plate thickness from
0.5 mm, for welding steel stainless steel, aluminium and grass, suitable for
stud welding with "gap" and "contact", mains connection 115/230 V.

KOVOSVIT MAS, a.s.
391 02 Sezimovo Ústí, CZ

MCU630VT-5X
Stroj pro kontinuální 5-ti osé obrábění složitých dílců včetně možnosti
soustružení. Svým uspořádáním a vlastnostmi je předurčen pro výrobu
tvarově složitých forem a komplexní obrábění dílců z pěti stran. Vysoká
tuhost stroje, vycházející z portálové koncepce, je důležitá pro silové
obrábění dílců. Vysoká přesnost stroje MCU 630VT-5X rozšiřuje možnosti
obrábění v pěti osách a opracování složitých dílců na jedno upnutí.

MCU630VT-5X
The machine designed for continuous 5-axis machining of complex parts
including turning option. Its configuration and performance properties
enable manufacturing of complex moulds and 5-sided full part machining.
The high machine rigidity based on the gantry concept provides power
machining of parts. The high precision of the MCU 630VT-5X machine
perfects the possibilities of 5-axis machining and complex part
manufacturing in one setting.

MULTICUT 500iS
Multifunkční soustružnicko-frézovací centra tvoří přechod mezi
soustružnickými a frézovacími stroji, čímž rozšiřují technologické možnosti
jednoho univerzálního stroje na více technologií (soustružení, závitování,
zapichování, vrtání, vyvrtávání, frézování, frézování vaček, odvalování
ozubení, broušení a měření). Standardně jsou stroje vybaveny osou - B,
která přináší možnost mimoosého vrtání a pětiosého frézování.

MULTICUT 500iS
The multioperational turning-milling centers combine the features of
turning and milling machines in a single universal machine which has
capability to machine complex parts using more technologies (turning,
threading, recessing, drilling, boring, milling, cam milling, gear hobbing,
grinding and measuring). The machines are equipped with a B-axis as
standard which allows an extra-axial drilling and 5-axis milling.

ROLLER 2800 CNC
Speciální stroj, určený pro hluboké válečkování hřídelových součástí. Jedná
se o technologii hlubokého válečkování hřídelových součástí, která se
používá zejména v železničním průmyslu při výrobě náprav a její použití
vyplývá z požadavků norem jednotlivých států.

ROLLER 2800 CNC
Special machine designed for the deep rolling of shaft parts. This is a shaft
component deep rolling technology that is used especially in the railway
industry when producing axles and its usage results from the requirements
of the standards of individual countries

L
LAPP KABEL s.r.o.

765 02 Otrokovice, CZ

EPIC® ULTRA
Vysoce odolné tlakově lité zinkové pouzdro pro hranaté konektory EPIC®.
Je maximálně odolné proti oděru, nárazům i korozi a díky tomu je ideální
volbou pro použití v náročném prostředí, např. v el. rozvodech větrných
turbin na moři, bioplynových stanic a v podobně náročných provozech.

EPIC® ULTRA
EPIC® high-resistance pressure-cast zinc housing for angular connectors.
The housing features maximum resistance against wear, shock and
corrosion, and hence it is ideal for heavy-duty environments, such as
wiring in air turbines on the sea, biogas stations and similar discerning
facilities.

LIGUM spol. s r.o.
466 05 Jablonec nad Nisou, CZ

POLYURETANOVÉ VÁLCE LIGUMPRÉN
Ligumprén je nový materiál na polyuretanové povrchy válců, který
zabezpečí zvýšenou mechanickou odolnost a tím i zvýšenou životnost válců.

POLYURETHANE ROLLERS LIGUMPREN
Ligumpren is new material for polyurethane surfeces of rollers, which
provides an increase of mechanical durability and thus also extends the
service life of roller.

LUBAS POLIURETANY SP.J. W. LUBAS,
L. LUBAS, M. LUBAS

06-513 Wieczfnia, PL

Lopatky pro betonové míchací systémy.
Díky jedinečným vlastnostem L-PUR vám můžeme nabídnout polyuretanové
lopatky pro nejoblíbenější míchače, včetně:
- TEKA
- HAARUP
- ORU
- BMK
- LIBHERR
- STETTER
- SIMEN
a jiné
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Blades for concrete mixing systems.
Thanks to the unique L-PUR elastomer's features, we can offer you
polyurethane blades for the most popular mixers, including:
- TEKA
- HAARUP
- ORU
- BMK
- LIBHERR
- STETTER
- SIMEN
and others

Výroba a zpracování papíru.
Nátěr L-PUR v tvrdosti 40-100 ShA má vynikající dynamické vlastnosti a je
velmi odolný proti otěru, vhodný pro různé hodnoty pH, má antistatické
vlastnosti (částice celulózy se nebudou na vrstvě shromažďovat).
Polyuretanové nátěry významně zvyšují intervaly údržby všech podsystémů 
při výrobě a zpracování papíru.

Paper production and processing.
L-PUR coats in 40-100 ShA hardness have excellent dynamic properties, are
very resistant to abrasion, can operate across a wide range of pH, have
anti-static features (cellulose particles will not collect on the coat).
Polyurethane coats significantly increase maintenance intervals of all
subsystems of paper making and processing machinery.

Síta L-PUR
Polyuretanová síta na oddělování a odvodňování minerálních surovin.
Použitý polyuretanový elastomer a jeho jedinečné vlastnosti zajišťují nejen
nejvyšší trvanlivost sít, ale také
- stálou kvalitu prosevu
- samočisticí efekt
- nízkou hlučnost.
Nabízíme mnoho různých typů, které nejlépe vyhoví vašim požadavkům a
umožní vám vybrat si to nejlepší řešení pro konkrétní úkoly.

L-PUR Sieves
Polyurethane sieves for segregation and dewatering of mineral raw
materials. Applied polyurethane elastomer and its unique properties
ensure not only the highest durability of screens, but also
- repeatable quality of sifting
- self cleaning effect
- low noise emission.
We are offering many designs of screens to better suit your particular needs
and to let you select the very best solution for particular tasks.

Tkané filtry
Dlouhá životnost tkaniny, odolnost proti prověšení, optimální výkon a
velice dobrá trvanlivost.
Rozměry:
- průměr drátu 1,4 - 8 mm
- velikost stěny oka 1,8 - 32 mm
- šířka filtru do 2000 mm
- délka filtru v přířezech až 5 běžných metrů 
- délka filtru v rolích až 25 běžných metrů 

Woven sieves
High durability of the weave, resistance to elongation, optimal output and
very good durability.
Dimensions:
- wire diameter from 1.4 to 8 mm
- mesh wall size from 1.8 to 32 mm
- sieve width up to 2000 mm
- sieve length in sheets up to 5 running meters
- sieve length in rolls up to 25 running meters

M
macmatic s.r.o.

763 11 Zlín, CZ

First V700
Vertikální frézovací centrum o rozjezdu os X: 700 mm, Y: 400 mm, Z: 550
mm; pro rychlostní frézování s vřetenem s přímým náhonem o špičkovém
výkonu 17 kW, 15 000 min-1, ramenový výměník nástrojů s kapacitou 24
nástrojů, chlazení středem vřetene kapalinou (20 bar) a vzduchem, ruční
kolečko, rychloposuvy v osách X/Y/Z: 48/48/48 m/min, hrablový vynašeč 
třísek, CNC Heidenhain TNC620.

First V700
Vertical machining center with axis travel X: 700 mm, Y: 400 mm, Z: 550
mm; for high speed milling with direct drive spindle 17 kW, 15 000 rpm,
arm type ATC with 24 tool magazine, coolant (20 bar) and air through
spindle, MPG hand wheel, axis rapid feed X/Y/Z: 48/48/48 m/min, scraper
type chip conveyor, CNC Heidenhain TNC620.

Akira Seiki SV760
Vertikální frézovací centrum o rozjezdu os X: 760 mm, Y: 435 mm, Z: 520
mm; pro rychlostní frézování s vřetenem o špičkovém výkonu 18 kW, 14 000
min-1, ramenový výměník nástrojů s kapacitou 28 nástrojů, chlazení
středem vřetene kapalinou (35 bar), ruční kolečko, rychloposuvy v osách
X/Y/Z: 48/48/36 m/min, pásový vynašeč třísek, CNC Mitsubishi M720VS.

Akira Seiki SV760
Vertical machining center with axis travel X: 760 mm, Y: 435 mm, Z: 520
mm; for high speed milling with spindle 18 kW, 14 000 rpm, arm type ATC
with 28 tool magazine, coolant through spindle (35 bar), MPG hand wheel,
axis rapid feed X/Y/Z: 48/48/36 m/min, link type chip conveyor, CNC
Mitsubishi M720VS.

Akira Seiki SV1350
Vertikální frézovací centrum univerzální o rozjezdu os X: 1 350 mm, Y: 640
mm, Z: 660 mm; pro rychlostní i silové frézování s vřetenem o špičkovém
výkonu 31 kW, 10 000 min-1, ramenový výměník nástrojů s kapacitou 36
nástrojů, chlazení středem vřetene kapalinou (35 bar), ruční kolečko,
rychloposuvy v osách X/Y/Z: 36/36/30 m/min, pásový vynašeč třísek, CNC
Mitsubishi M720VS.

Akira Seiki SV1350
Vertical machining center with axis travel X: 1 350 mm, Y: 640 mm, Z: 660
mm; for high speed and heavy duty cutting with spindle 31 kW, 10 000 rpm,
arm type ATC with 36 tool magazine, coolant through spindle (35 bar), MPG
hand wheel, axis rapid feed X/Y/Z: 36/36/30 m/min, link type chip
conveyor, CNC Mitsubishi M720VS.

Mayr Antriebstechnik
87665 Mauerstetten, DE

Kluzná spojka EAS®
Nová spojka s omezovačem krouticího momentu pro těžké strojírenství.
Odlehčovací spojky EAS® pro těžké strojírenství rozpojí vstupní a výstupní
zařízení při přetížení. Energie otáčející se hmoty uložená v systému se může
volně snížit. Poslední verze se zubovou spojkou se zakřivenými zuby pro
napojení dvou hřídelů je určena pro krouticí moment do 280.000 Nm.

EAS®-element clutch
New torque limiting clutch for heavy engineering.
Disengaging EAS®-element clutches for heavy engineering disengage the
input and output on overload. The energy from the rotating masses stored
in the system can slow down freely. The latest design with curved tooth
couplings for the connection of two shafts is designed for torques of up to
280,000 Nm.
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ROBA-DS
Nová hřídelová spojka pro vysoké krouticí momenty do 110.000 Nm.
Nové ROBA®-DS spojky se svazkem disků jsou vhodné pro rozsah
nominálního krouticího momentu od 22.000 do 110.000 Nm. Nové
kuželové spojení znamená, že utahovací moment může být snížen na
zlomek původní hodnoty ve srovnání se standardními zajištěním na
principu tření. Tím je montáž i demontáž podstatně jednodušší. Kromě toho
se jednotky pro montáž a demontáž spojky nemusí přemísťovat.

ROBA-DS
New shaft couplings for high torques of up to 110,000 Nm.
The new ROBA®-DS disk pack couplings cover a nominal torque range from
22,000 to 110,000 Nm. A new cone connection means that the screw
tightening torques can be reduced to a fraction of their original value in
comparison with standard frictionally locking constructions. This makes
installation and de-installation substantially easier. In addition, the units
for installation and de-installation of the coupling cannot be displaced.

ROBA®-linearstop
Dynamická bezpečnostní brzda pro lineární pohyb.
Většina brzdových prvků funguje pouze jako zachycovač. ROBA®-linearstop
je však kompletní bezpečnostní brzda podle požadavků na testování
obchodní asociace. Umožňuje spolehlivé zabrždění hřídelů v pohybu.
Bezpečnostní brzdy ROBA®-linearstop je možno namontovat přímo na
standardní válce podle DIN ISO 15552. Brzdová jednotka ROBA®-linearstop
se dodává ve čtyřech konstrukčních velikostech s nominální zachycovací
silou 1,5 kN - 40 kN.

ROBA®-linearstop
A dynamic safety brake for linear-motion.
Most of the brake elements work purely as clamping units. The
ROBA®-linearstop, however, is a fully adequate safety brake according to
the Trade Association testing requirements. It enables reliable braking of
axes in motion. ROBA®-linearstop safety brakes can be mounted directly
onto standard cylinders according to DIN ISO 15552. The ROBA®-linearstop
brake unit is supplied in four construction sizes with nominal retention
forces of 1.5 kN up to 40 kN.

ROBA-topstop
Nové konstrukční velikosti rozšiřují možný rozsah použití.
Aby bylo možno používat bezpečnostní brzdy ROBA®-topstop® na velkých
servo motorech a se servo motory Fanuc jednodušším způsobem, tato
konstrukční série byla rozšířena o dvě další velikosti. Velikost 175 byla
speciálně vyvinuta pro montáž na motory Fanuc. S brzdicím momentem do
400 Nm je nová velikost 260 nyní schopna zajistit daleko větší zatížení, než
bylo dříve možné.

ROBA-topstop
New construction sizes extend the possible fields of application.
In order to be able to use ROBA®-topstop® safety brakes on larger servo
motors and with Fanuc servo motors in a more flexible manner, this
construction series has been extended by two further sizes. Size 175 has
been especially conceived for mounting onto Fanuc motors. With a braking
torque of up to 400 Nm, the new Size 260 is now capable of securing far
larger loads than previously possible.

MEPAC CZ, s.r.o.
739 61 Třinec, CZ

ACP03 Laserový navařovací systém.
Nový typ navařovacího laseru z ověřené řady ACP. Zcela mobilní, nové
funkce a parametry. Určen pro nejnáročnější navařování nástrojů a forem.

ACP03 Laser welding system.
New type of the welding laser from the proved series ACP. Totally mobile,
new functions and parameters. Determined for the most sophisticated
welding on moulds and tools.

TOP QX Gravírovací a popisovací laser.
Univerzální typ laseru. Laser určený pro gravírování do velkých forem s
hmotností 11 tun a více, ale také pro gravírování malých dílů.

TOP QX Engraving and marking laser.
Laser is intended for engraving into big moulds with the weight 11 and
more tons, but also for engraving of small parts.

RAPIDFORM SOFTWARE
XOR = SW pro reverzní inženýrství
XOW = profesionální metrologický inspekční systém
XOS = SW pro zpracování mraku bodů 
RAPIDFORM SW patří mezi nejlepší světové produkty.

RAPIDFORM SOFTWARE
XOR = SW for reverse engineering
XOW = professional metrology level inspection
XOS = SW for 3D scanning
RAPIDFORM SW is one of the best world products in this area.

VOTAN Laser systems
Laserové systémy od světového výrobce JENOPTIK pro:
- 3D laserové řezání, svařování plastů i kovů 
- laserové perforace airbagových krytů 
- laserové řezání skla a solárních modulů 
- laserové strukturování fotoel. článků.

VOTAN Laser systems
Laser systems of the world producer JENOPTIK for:
- 3D laser cutting, welding of plastics and metals
- laser perforation of airbag covers
- laser cutting of glass and solar modules
- laser structuring of photoel. elements.

METAL WORK PNEUMATIC CZ, s.r.o.
739 25 Sviadnov, CZ

Úpravná jednotka SYNTESI
Tato nová řada úpravných jednotek stlačeného vzduchu se vyznačuje velmi
vysokým výkonem v poměru k malému rozměru a hmotnosti. Regulátor
velikosti 1, který měří 42x42 mm, má průtok 2400 Nl/min, tedy dvakrát
větší než většina stávajících jednotek ve stejné velikosti. Řada SYNTESI
přichází s inteligentním modulárním systémem připojení se závity 1/8",
1/4", 3/8", vyznačuje se jednoduchostí a úsporností.

Unit SYNTESI
This new unit features very high performance in relation to its reduced
dimensions and weight. The size 1 filter regulator, which measures 42x42
mm, has a flow rate of 2400 Nl/min, double that of most existing units of
the same size. Syntesi comes with an intelligent modular connecting
system with different threads 1/8", 1/4", 3/8",  making the system
simpler and more economical.

PNEUMO POWER
První generátor elektrické energie poháněný stlačeným vzduchem. Dodávka
elektrické energie 24 V.
Pro pohon generátoru je připojení stlačeného vzduchu pomocí šroubení
G1/8".
Napětí zůstává konstantní bez ohledu na změny vstupního tlaku nebo
zatížení.
Generátor je vybaven snadno čitelnou signalizací, která zobrazuje stav
zařízení po celou dobu provozu.

PNEUMO POWER
The first compressed-air-powered electric generator. Supplies 24 V electric
power.
Compressed air to power the generator can be supplied merely by
connecting a pipe to the 1/8" threaded port.
Voltage remains constant irrespective of changes in input pressure or the
load applied.
An easy-to-read light display shows the status of the appliance at all times.
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Migatronic CZ a.s.
415 03 Teplice, CZ

Sigma Galaxy
MIG/MAG adaptivní svařovací stroj s inteligentním řízením oblouku IAC™.

Sigma Galaxy
MIG/MAG welding machine with intelligent arc control IAC™.

Pi 350 AC/DC
TIG AC/DC svařovací zdroj se synergickou regulací plynu IGC®.

Pi 350 AC/DC
TIG AC/DC welding machine with synergic gas control IGC®.

Focus MIG 300
MIG/MAG invertorový svařovací stroj s jednoduchou obsluhou a vysokým
výkonem.

Focus MIG 300
MIG/MAG invertor welding machine with easy control and high power.

Omega 400
MIG/MAG/MMA svařovací zdroj pro průmyslové svařování s vyloučením chyb
obsluhy.

Omega 400
MIG/MAG/MMA welding machine for industrial using with elimination of
user's faults.

Milan Ligocki
739 61 Třinec, CZ

PP "PET vázací páska"
Firma UNIPACK je český výrobce polypropylenové - PP a polyesterové - PET
vázací pásky značky UNITAPE.

PP and PET strapping tape
UNIPACK company is the czech producer of polypropylene - PP and
polyester - PET UNITAPE brand.

Ovinovací stroj ROBOPAC ECOPLAT FRD
Inovovaná řada ekonomických ovinovacích strojů italské firmy ROBOPACK.
Největší výhodou těchto strojů je poměr kvality a ceny.

Wrapping machine ROBOPAC ECOPLAT FRD
Innovative line of economy wrapping machines from italian company
ROBOPAC. The biggest advantage is the ratio of quality and price.

Akumulátorový páskovač ORGAPACK OR-T 250
Bateriově poháněný páskovací strojek švýcarské firmy ORGAPACK OR-T 250.

Battery strapping tool OR-T 250
Battery powered strapping tool OR-T 250 from swiss company ORGAPACK.

Výroba balicí linky na míru.
Firma UNIPACK vyrábí a dodává kompletní balicí řešení na míru včetně 
balicích strojů, dopravníkových systémů a řízení. Výhradní zástupce firmy
MOSCA pro Českou a Slovenskou republiku.

Packaging line producer.
UNIPACK is producer of complete packaging lines including packaging
machines, conveyors and control. Exclusive representative of MOSCA
strapping machines for Czech and Slovak Republics.

Misan s.r.o.
289 22 Lysá nad Labem, CZ

Brother TC-R2B
16.000 otáček vřetene za minutu, čas výměny nástroje pod 1,7 s,
dvoupaletový výměník a minimální zastavěná plocha to jsou hlavní atributy
vysokorychlostního obráběcího centra TC-R2B. Tohoto neúnavného
pracanta lze navíc doplnit přídavnými otočnými stoly či uhlovými držáky
nástrojů, čímž je dosaženo další dimenze produktivity při vícestranném
obrábění.

Brother TC-R2B
16.000 rpm spindle, tool change time less than 1.7 s, pallet changer and an
unsurpassed footprint are the main characteristics of the TC-R2B high
speed machining centre. The machine can be further equipped with a rotary
table and angle tool holders in order to gain a new horizon of productivity
in multiple face machining.

Okamoto  bruska ACC 64CAiQ
Velmi přesná rovinná bruska pro broušení až 6ti různých ploch. Dialogové
zadávání požadavku na broušení a orovnávání grafickými symboly a
číselnými hodnotami pomocí velké dotykové obrazovky.
Nový revoluční řídicí systém zvládá procesy s několikanásobnými plochami i
broušení více různých součástí umístěných na velkém stole.

Okamoto  ACC 64CAiQ
Precision surface grinding machine with revolutionary touch screen control
system. Touch screen with colour graphics, incorporating digital position
for each axis and easy-to use pictorial software.
NC controlled grinding of surfaces and faces in different heights.

Mazak QSM 100
Soustruh Mazak Smart tvoří počátek všech řad soustružnických center.
Řídicí systém Mazatrol Smart nabízí vyšší programovací komfort a
zjednodušuje obsluhu stroje. Prohlubuje schopnosti v ISO programování a
zachovává všechny parametry dialogového programování Mazatrol.
Stroj je ideálním technologickým pracovištěm pro začlenění do
bezobslužných buněk
Použití lineárních vedení s válečkovými valivými elementy zvyšuje tuhost a
přesnost stroje.

Mazak QSM 100
First choice of all series of Mazak turning machines. The new control system
is offering more programming comfort and simplication of machine
operation. The ISO programming features have been enlarged while
keeping all features of the interactive Mazatrol  programming. The Smart
machine features and a small footprint represent ideal parameters for
creating an unmanned production cell.

Brother TC-S2DN
Nedostižitelné svislé obráběcí centrum co do produktivity a rychlosti.
Ideální výrobním prostředkem pro výrobu prostorových dílů z lehkých slitin
v automobilovém průmyslu a jiné velkosériové výrobě. Minimální
zástavbové  požadavky nyní se zvýšeným krouticím momentem vřetene.

Brother TC-S2DN
Unsurpassed speed and productivity are the major characteristics of TC-S2D
well suited for efective machining of 3D parts in automotive and other mass
production. Machine requires minimum floor space, now equipped with a
powerful high torque spindle .

N
NDT1 KRAFT s.r.o.

101 00 Praha, CZ

K5G - MULTIFUNKČNÍ TLOUŠŤKOMĚR GALVANICKÝCH POVLAKŮ 
Specializovaný multifunkční tloušťkoměr povlaků se samostatnými
vyměnitelnými sondami pro měření všech typů galvanických povlaků.
Přístroj je určen k měření tlouštěk vodivých neferomagnetických a
feromagnetických povlaků na ocelových podkladech, vodivých
neferomagnetických povlaků na neferomagnetických kovech a slitinách,
dielektrických a vícevrstvých povlaků a dalších.
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K5G - MULTIFUNCTIONAL COATING THICKNESS GAUGE
Specialized multifunctional coating thickness gauge with separate
exchangeable probes for measurement of all types of galvanic coatings. The
device is designated for measuring electrically conducting
non-ferromagnetic and ferromagnetic coatings on steel substrates,
electrically conducting non-ferromagnetic coatings on non-ferromagnetic
metals and alloys, dielectric and multilayer coatings and others.

KT - PŘENOSNÝ KOMBINOVANÝ TVRDOMĚR
Tvrdoměr využívající dynamickou odrazovou a statickou ultrazvukovou
(UCI) metodu. Kompaktní přístroj se sadou výměnných dynamických a
ultrazvukových sond pro měření tvrdosti a meze pevnosti konstrukcí
vyrobených z nízkouhlíkové oceli, litiny, nerezových a vysokolegovaných
ocelí, neželezných kovů.

KT - PORTABLE COMBINED HARDNESS TESTER
The device combines two different physical - Quasi-Static Ultrasonic
Contact Impedance (UCI) and the Dynamic Rebound Hardness Testing
methods. Compact device with a set of removable dynamic and ultrasonic
contact impedance probes is designed to measure hardness and temporary
resistance of different metals: low-carbon steel, cast iron, stainless and
high alloyed steels, non-ferrous metals.

ULTRAZVUKOVÉ SONDY
Úhlové, přímé, dvojité ultrazvukové sondy, sondy tětivového typu a jiné
typy sond, jež se používají s defektoskopy a tloušťkoměry vedoucích
výrobců a realizují prakticky všechny metody kontroly.

ULTRASONIC TRANSDUCERS
Angle beam, direct, dual element transducers, chord-type transducers and
other types of probes that are used with flaw detectors and thickness
gauges of leading manufacturers and realize almost all control methods.

ELEKTROJISKROVÝ DEFEKTOSKOP K2
Přístroj je určen k lokalizaci všech vad (trhlin, dutin, nepřípustných
ztenčení atd.) izolačních povlaků na vodivých podkladech prostřednictvím
impulzu vysokého napětí. Technika vysokého napětí je ideální pro kontrolu
izolačního povlaku potrubí.

PINHOLE/HOLIDAY DETECTOR K2
Designed to locate all flaws (cracks, porosity, inadmissible thinning, etc.)
in insulating coatings on conductive substrates by means of high voltage
impulse. High voltage technique is ideal for inspecting insulating coatings
on pipelines.

NERKON s.r.o.
617 00 Brno, CZ

NERKON PROGRESS 401
Průběžná mycí a odmašťovací linka dílů a odlitků. Revoluční řešení díky
modulovému provedení přináší řadu výhod a možnost dosažení vysokých
nároků na výslednou čistotu. Uzavřený systém hospodaření s vodou.

NERKON PROGRESS 401
Continuous washing and degreasing machine for parts and castings. A
revolutionary design thanks to its modular concept offers a number of
benefits and a possibility to meet high standards of the final cleanliness.
An enclosed water management system.

HÖCKH MULTICLEAN-LC-II
Stroj použitelný pro všechny typy rozpouštědel pracující pod vakuem.
Zařízení je koncipováno pro uživatele s menším obratem dílů, kladoucí
důraz na vysokou kvalitu čištění.

HÖCKH MULTICLEAN-LC-II
A machine usable for any type of solvent working in vacuum. The machine is
designed for users with a small turnover of parts requiring a high cleaning
quality.

GUT NANO
Pravděpodobně nejlevnější zařízení na odmašťování v rozpouštědlech na
evropském trhu, určené k odmašťování malých dílů po malých dávkách.
Zařízení je možné uvést do provozu samotným zákazníkem bez servisního
technika.

GUT NANO
Probably the cheapest equipment for degreasing in solvents available at
the European market, designed for the degreasing of small parts in small
batches. The equipment may be put into operation by the customer without
the presence of a service engineer.

NERKON PROGRESS 702
Průběžná mycí linka průmyslových obalů. Mytí KLT přepravek, blistrů a
palet.
Splnění vysokých požadavků na výsledek čištění a sušení. Variabilní stavba
zařízení s možností dovybavení v budoucnu dle změny požadavků.

NERKON PROGRESS 702
Continuous washing line for industrial packagings. Washing of KLT crates,
blisters and pallets.
Compliant with high requirements for cleaning and drying. Variable design
offering a possibility of future upgrade upon changing requirements.

O
Oiles Deutschland GmbH

61239 Ober-Mörlen, DE

Oiles Glitron F Skiving Sheet 77SH
OILES Glitron F je samomazné ložisko na bázi pevného maziva s obsahem
fluoretylénu a antiabrazivního plniva.
- Nepotřebuje mazání.
- Vynikající chemická odolnost. Vyhovuje zákonu o hygieně potravin v
Japonsku.
- Široký teplotní rozsah od -200° do +200°
- K dispozici v tloušťce 0,2 - 2 mm, volitelně s lepicí páskou.

Oiles Glitron F Skiving Sheet 77SH
OILES Glitron F is a self-lubricating bearing based on fluoroethylene
containing solid lubricant and anti-abrasion filler.
- Does not need lubrication.
- Superior chemical resistance. Conforms to the Food Sanitation Act of
Japan.
- Wide temperature range from -200° to +200°
- Available in 0,2 mm to 2 mm sheet, optional with adhesive tape.

OILES 500SP SPBL
Společnost Oiles přeměnila standardní sérii SPBL (ložiska se zazátkovaným
pevným mazivem pro použití ve sladké a mořské vodě) na bezolovnatou.
Společnost Oiles úspěšně vyvinula bezolovnaté podvodní ložisko, které je
šetrné vůči životnímu prostředí. Dosud se v podvodních aplikacích používal
velký počet ložisek s obsahem olova.

OILES 500SP SPBL
Oiles has converted our standard SPBL series (bearing with plugged solid
lubricants for use in fresh and sea water) to a lead-free series.
Oiles has successfully developed a lead-free underwater bearing, that is
environmentally friendly. Until now, significant numbers of bearings
containing lead were used in underwater applications.

Ložisko Oiles PS PST
Ložisko OILES PS je lehké a kompaktní závěsné ložisko vyvinuté originální
technikou s vynikajícím kluzným výkonem. Používá se často v horním
montáži nápravy MacPherson v automobilech.

Oiles PS Bearing  PST
OILES PS Bearing is a light weight and compact thrust bearing unit
developed by the original technique with excellent sliding performance.
Often in use in the top mount of the strut system in cars.
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Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
160 41 Praha 6, CZ

Průmyslový videoskop IPLEX YS
Sonda o délce 30 m a průměru 8,5 mm, pneumatické natáčení konce sondy,
integrovaný gravitační senzor, pneumatická tryska pro čištění optiky
během inspekce, intenzivní laserové osvětlení.

Industrial videoscope IPLEX YS
Extra long 30 m scope, dia 8.5 mm, air articulation of end of scope,
integrated gravity sensor, air jet for remove dust and residue from scope
tip, laser illumination technology.

OmniScan MX2
Ultrazvukový defektoskop, technologie TOFD a PhasedArray a UT pro
manuální i automatické zkoušení. Až 8 skupin současně, každá s vlastním
nastavením. Zakreslení geometrie dílu do zobrazení. Bohaté příslušenství.
Intuitivní ovládání dotykovým LCD. Řešení v oblasti NDT zkoušení.

OmniScan MX2
Ultrasonic PhasedArray, TOFD and UT flaw detector for manual and
automated inspections. Up to 8 groups. Part geometry overlay in live view.
Intuitive user interface, touch screen LCD. Offering a solution for NDT
inspections.

ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM spol. s r.o.
738 02 Frýdek-Místek, CZ

Markem-Imaje 9232, ink-jet tiskárna, kód 1.1G
- nejnižší celkové provozní náklady na provoz ink-jet tiskáren (TCO) na trhu
- tisková kapacita cartridge byla navýšena až na 90 milionů znaků/1 litr
inkoustu
- inkousty bez obsahu methylethylketonu snižují spotřebu ředidla až na 2,5
ml/h.
- zvýšení tiskového výkonu - až 5 řádků o velikosti 5-32 bodů 
- až o 20 % vyšší rychlost tisku v režimu mono-jet
- plášť 9232 je vyroben ze 100% nerezové oceli se zvýšenou ochranou proti
vlhkosti - IP56, bez potřeby stlačeného vzduchu

Markem-Imaje 9232, ink-jet printer, code 1.1G
- the lowest total operation costs in ink-jet printers (TCO) on the market
- the cartridge printing capacity was increased up to 90 millions of
characters/1 litre of ink
- methylethylketon free inks reduce solvent consumption up to 2.5 ml/h.
- increased printing performance - up to 5 lines in 5-32 dot size
- up to 20 % higher printing speed in mono-jet mode
- the shell 9232 is made of 100% stainless steel with higher moisture
protection - IP56, no need for compressed air

SmartDate X40, termotransferová tiskárna
- pro potisk na fólie a jiné pružné materiály
- garantuje až 50% snížení spotřeby energie v závislosti na konfiguraci
- velmi efektivní z hlediska spotřeby stlačeného vzduchu; až 0,4 ml na
jeden tisk
- tiskové hlavy v šířce 32 a 53 mm, automaticky se nastaví dle typu použité
pásky
- téměř nulová preventivní údržba, robustní konstrukce neobsahuje díly,
které se opotřebovávají

SmartDate X40, thermotransfer printer
- for printing films and other flexible materials
- guaranteeing up to 50% power consumption reduction depending on the
configuration
- very effective in terms of compressed air need; up to 0.4 per one print
- printing heads of 32 and 53 mm in width, setting automatically
depending on the ribbon type
- nearly zero preventive maintenance as its robust make does not contain
any wearing parts

ANSER U2 a U2 mobile, ruční a mobilní tiskárna
- tisknou čárové kódy s vysokým rozlišením až 600DPI
- jsou vybaveny přehledným LCD displejem, řídící jednotkou i užitečným
dálkovým ovládáním
- konstrukce umožňuje snadnou výměnu cartridge a nárazuvzdorný
mechanismus chrání tiskovou hlavu
- U2 váží necelých půl kilogramu a U2 mobile  opatřená velkokapacitní
baterií má pouhý 1 kg
- potisk na různé povrchy díky nové inkoustové řadě ANSER Inkfinity

ANSER U2 and U2 mobile, manual and mobile printer
- printing bar codes with a high resolution of up to 600DPI
- equipped with a well-arranged LCD display, control unit and handy remote
control
- the design helps to replace the cartridge easily; a shock-proof mechanism
protects the printing head
- U2 weighs less than half a kilo and U2 mobile provided with a
large-capacity battery is only 1 kg
- printing different surfaces thanks to th new ink line ANSER Inkfinity

OS-KOM spol. s r.o.
150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ

Dělené kabelové průchodky
Dělené průchodkové systémy umožňují snadno zavést, upevnit a utěsnit
kabely vybavené konektory. Zásadní vlastností těchto patentovaných
systémů je dělitelnost – vnější rámečky se skládají ze dvou částí a elastické
vložky jsou naříznuté. To umožňuje jednoduše a rychle zavádět i kabely s
nerozebiratelnými konektory. Odpadne tak nespolehlivé letování a záruční
podmínky zůstanou zachovány.

Split cable glands
The patented cable entry system enables the user to enter, seal and provide
strain relief for pre-terminated and standard cables. The key feature of
Icotek's patented system is the split frame and split inserts which provide
quick, convenient and cost eff ective routing of preterminated and
standard cables. The split frame and split insert alleviate the need to cut
and re-wire pre-terminated cables. Therefore, cable warranties are unaff
ected.

Stínicí komponenty EMC
V procesní technice je pro elektrická MaR zařízení (měření, řízení, regulace)
požadována stále vyšší odolnost proti rušení. Důležitým prvkem zařízení se
tak stává stínění proti elektromagnetickým vlivům a jeho uzemnění.
Kritické místo je kontakt kabelového opletení s uzemněním rozváděče. Je
potřeba zde vytvořit nízkoohmové propojení.

Shielding components EMC
For process measurement and control equipment an increasingly higher
level of protection against failure is required. The shielding and the
earthing of the shields is very important. The area where the cable shield is
connected to the enclosure earth/ground is a critical point. It is very
important that the connection has a low resistance.

P
PBT Rožnov p. R., s.r.o.

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, CZ

3-osý bezkontaktní souřadnicový video-měřicí systém pro všestranné
použití a široký rozsah měřicích aplikací. Zařízení disponuje velkým
rozsahem zvětšení, variabilním rozsahem měření, motorickou osou Z a CCD
kamerou s vysokým rozlišením. Výkonný měřicí procesor nebo PC software
umožňuje živý obraz, automatickou detekci hran, programování a rychlý
export pořízených dat a obrázků.

A 3-axis contactless coordinate video measuring system for versatile use
and a wide range of measuring applications. The apparatus features high
range magnification, variable measuring scope, motoric Z axis and a
high-resolution CCD camera. A high-performance measuring processor or
PC software offer live picture, automatic edge detection, programming and
quick export of the obtained data and pictures.
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Multioborové inspekční a metrologické zařízení založené na technologii
Rentgenového nanoCT. Umožňuje nedestruktivně vytvořit 3D model jak
vnějších, tak vnitřních struktur libovolného předmětu. Na 3D modelu je
možné provádět jak defektoskopii, tak metrologii. Systém je schopen
dosáhnout rozlišení a přesnosti měření menšího než 1 µm.

X-ray nanoCT based multi-branch inspection and metrological apparatus.
Used for non-destructive creation of 3D models of both external and
internal structures of any object. The 3D model may be used for
non-destructive testing and metrology. The system is able to achieve a
resolution and measurement precision below 1 µm.

Univerzální širokosvazková stereolupa pro optickou kontrolu a práci pod
zvětšením.
Vyniká velkou pracovní vzdáleností, velkou hloubkou ostrosti a zorným
polem, vysokým rozlišením, snadnou obsluhou a studeným LED osvětlením
s dlouhou životností. Moderní patentovaný ergonomický design umožňuje
volnost pohybu hlavy při pozorování, a to i s brýlemi či kontaktními
čočkami.

A universal wide-bundle stereo magnifier for optical inspections and work
under magnification.
The magnifier stands out for its working distance, depth of focus and field
of vision, high resolution, simple operation and cold LED light featuring a
long life. Its modern patented ergonomic design enables free movement of
the head during observation, both with spectacles or contact lenses.

Unikátní bezokulárový stereomikroskop pro optickou kontrolu a
dokumentaci. Zařízení disponuje špičkovým rozlišením, kontrastem a
rozmanitým příslušenstvím. Jedinečný přepínatelný celokruhový šikmý
pohled pak nabídne skvělé 3D zobrazení. Patentovaný ergonomický design
umožňuje volnost pohybu hlavy při pozorování, a to i s brýlemi či
kontaktními čočkami. Vynikající LED osvětlení je samozřejmostí.

A unique no-eyepiece stereo microscope for optical inspections and
documentation. The apparatus features top resolution, contract and wide
range of accessories. A unique switchable all-round inclined view then
offers a superb 3D image. Its patented ergonomic design enables free
movement of the head during observation, both with spectacles or contact
lenses. Perfect LED illumination goes without saying.

PENTA - servis spol. s r.o.
534 01 Holice v Čechách, CZ

PENTA VERO
Společnost PENTA servis jako výhradní zástupce německé renomované
výrobní společnosti SMB Schwede Maschinenbau představí novinku mezi
páskovacími stroji PENTA VERO. Jedná se o plně automatický výkonný
páskovací stroj vhodný pro zástavbu do automatických linek. Stroj je
předurčen pro náročné provozy s požadavky na velký výkon, spolehlivost a
zároveň nízké náklady. PENTA VERO je pro automatický provoz vybaven
dopravníkovými pásy, čidly.

PENTA VERO
PENTA servis as exclusive agent of the renowned German production
company SMB Schwede Maschinenbau presents a new strapping machine
PENTA VERO. It is a fully automatic high-capacity strapping machine
designed to be integrated into automatic lines. The machine is designed for
heavy-duty plants requiring high performance, reliability and low costs.
PENTA VERO is equipped with conveyor belts and sensors for automatic
operation.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
140 00 Praha 4, CZ

PENTA CNC hloubička
Inovovaná stará elektroerozivní hloubička, která se díky novému
generátoru a řídícímu systému stane opět vysoce rychlou, spolehlivou a
konkurenceschopnou. Toto řešení lze aplikovat na stroj jakékoliv značky.

PENTA CNC
Innovated old erosion machine which thanks to a new generator and
control system will again become fast, reliable and competitive. This
solution may be applied on machines of any brand.

Exeron EDM 313 hloubička
Kompletně robotizovaná výrobní frézovací a erodovací buňka. Hloubička
má samostatný výměník na 90 elektrod a 10 držáků na obrobky.

Exeron EDM 313 erosion machine
A completely robotized milling and erosion cell. The machine is equipped
with a separate exchanger for 90 electrodes and 10 workpiece holders.

Drátová řezačka Fanuc iE
Nové krytování stroje pro lepší začlenění do pracoviště. Zmenšená
instalační plocha o 17 %. Možnost řezání úhlu až 45°. Plný dálkový dohled.
Vybavení sledováním a úsporou elektrické energie.

Fanuc iE wire cutter
New machine guard for better incorporation in the workplace. Installation
area reduced by 17%. Angle cutting up to 45°. Full telemonitoring.
Equipped with monitoring and power saving.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
251 70 Modletice, CZ

Elektrocentrála pro zdroj elektrické a tepelné energie BOOMEL DUAL.
Elektrocentrála spojuje výhody dieselových a plynových motorů a zároveň 
potlačuje jejich nevýhody. Pracuje se směsí nafta-plyn, což zvyšuje
ekonomii provozu a umožňuje širší použití nouzového zdroje el. energie.

BOOMEL DUAL electric and heat power generator.
The generator combines advantages of Diesel and gas engines and at the
same time suppresses their drawbacks. It works with oil-gas mix increasing
the cost-effectiveness of operation and enabling a wider use of the electric
power back-up source.

PIOVAN CENTRAL EUROPE GmbH
2345 Brunn am Gebirge - Wien, AT

''Lybra'' - nová řada dávkovacích jednotek konfigurovaná pro kontinuální
gravimetrické nebo volumetrické operace s vysokou úrovní přesnosti pro
kapacity v desetinách g/h až do 170 kg/h, moderní mikroprocesorový řídicí
systém se 7'' dotykovými obrazovkami a rychlým přizpůsobením provozních
podmínek v případě častých změn výrobních dávek. Volitelná možnost
dálkového řízení.

"Lybra" - the new line of dosing units configured for continuous
weight-loss gravimetric or volumetric operation with high level of accuracy
for capacities in the tens of g/h, up to 170 kg/h, advanced microprocessor
control system with 7 inch touch screen and prompt adaption of operating
conditions for frequently changed production batch. It's optional to
control the unit remotely.

PPO GROUP CZ s.r.o.
671 81 Znojmo 5, CZ

Nová skládací přepravka od společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o.
Přepravka je vyrobena z materiálu PP. Je velmi vhodná zejména do
technického průmyslu a distribuce. Rozměry přepravky 600x400x285/65
mm. Objem 56 litrů. Dno a stěny plné. Přepravku je možno dodat se 3
variantami dna.
Další výhody:
- úspora objemu až 80 % při složení
- 3 varianty dna
- nové patentované úchyty
- možno RFID a plombování
- velmi stabilní a robustní

New collapsible crate by PPO GROUP CZ, s.r.o.
The crate is made of PP. It is primarily very suitable for engineering
industries and distribution. Crate dimensions 600x400x285/65 mm.
Volume 56 litres. Full bottom and sides. The crate is available in 3 bottom
options.
Other benefits:
- saving up to 80% of space when folded
- 3 bottom options
- new patented grips
- RFID and sealing possible
- very stable and robust
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Display palety s bočnicemi z kartonplastu.

Display of pallets with carton plastic sides.

Skládací box KTP
Skládací box od společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o.
Boxy jsou vhodné zejména pro automobilový a technický průmysl. Díky
unikátní konstrukci, kdy je víko pevně spojeno s bočnicí, je složení a
rozložení boxu velmi snadné a rychlé, zároveň se tímto řešení šetří místo na
montážní lince apod. Možno dodat v několika standardních rozměrech.
Další výhody:
- úspora objemu až 80 % při složení
- unikátní konstrukce (víko součástí bočnice) - úspora místa na montážní
lince
- velmi snadné a rychlé složení a rozložení
- možný potisk firemního loga apod.

KTP collapsible box
A collapsible box by PPO GROUP CZ, s.r.o.
The box is primarily suitable for the automotive and engineering industries.
Thanks to its unique design when the lid is fixed to the side it is very easy
and quick to fold and unfold the box and at the same time you can save
space on the assembly line, etc. Available in several standard sizes.
Other benefits:
- saving up to 80% of space when folded
- unique design (lid fixed to the side) - saving space on assembly lines
- very simple and fast folding and unfolding
- printing of company logo, etc. possible

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
688 01 Uherský Brod, CZ

Rapidform® XOR(TM)
Jedná se o moderní modelovací systém objemových a plošných tvarů pro
vytvoření parametrických CAD modelů ze 3D skenovaných dat. Tyto modely
lze otevřít v SolidWorks, Siemens NX, AutoCAD a Pro/E včetně historie
modelování a neporušených inteligentních prvků. Je to ideální nástroj pro
aplikace reverzního inženýrství, speciálně když je potřeba modelů na bázi
reálného dílce a ne pouhých geometrií.

Rapidform® XOR(TM)
It is an advanced solid and surface modeling system for creating parametric
CAD models from 3D scan data. These models can be opened in SolidWorks,
Siemens NX, AutoCAD and Pro/E with modeling history and intelligent
features intact. It is the ideal tool for reverse engineering applications,
especially when you need editable models based on the design intent of the
part, not just the geometry.

Rapidform® XOV(TM)
Nabízí analýzu CAD odchylek, geom. rozměrů a tolerancí 3D skenovaných
dílců. Automaticky kontroluje velmi detailní dílce bez nutnosti vytvoření
vlastního kódu nebo maker. Bylo ověřeno, že poskytuje nejpřesnější a
opakovatelné vyrovnání 3D-skenů ze všech inspekčních programů. Je
vhodný pro inspekci na profesionální metrologické úrovni s rozsáhlými
funkcemi pro kontrolu dílců ze všech CAD programů.

Rapidform® XOV(TM)
It offers CAD deviation analysis and GD&T of 3D scanned parts. It
automatically inspects highly detailed parts with no custom code writing or
macros. It has been verified to perform the most accurate & repeatable
alignments of any 3D scanning inspection software. It is suited for
professional metrology level inspections, with a rich feature set to inspect
any part from any CAD software.

PROXIS, spol. s r.o.
184 00 Praha 8, CZ

Boroskop s pohyblivým hranolem.
Pevný endoskop (boroskop) s pohyblivým hranolem a variabilním směrem
pohledu s inspekční trubicí o průměru pouhé 4 mm. Tenká inspekční trubice
výrazně rozšiřuje rozsah aplikací.

Borescope with mobile prism.
A stationary endoscope (borescope) with mobile prism and variable view
direction with the inspection tube diameter of 4 mm only. The thin
inspection tube considerably extends the application scope.

Technický endoskop - videoskop XL G3 UV.
Ohebný technický endoskop (videoskop) s integrovaným režimem práce v
oblasti UV záření a fluorescence. Možnost přepínání mezi vizuální
kontrolou ve viditelném světle a UV.

Engineering endoscope - videoscope XL G3 UV.
Flexible engineering endoscope (videoscope) with an integrated working
mode in the area of UV radiation and fluorescence. You can switch between
visual inspection in visible light and UV.

Termovizní kamera NEC R300.
Nová řada termovizních kamer s řadou nových funkcí. Možnost záznamu
videosekvencí v infračervené oblasti i viditelném světle s prolínáním v
reálném čase.

Thermovision camera NEC R300.
A new line of thermovision cameras with a number of new functions.
Recording of video sequences in the infrared spectrum and in visible light
with change-over in real time.

Vysokorychlostní kamery PHOTRON.
Nová řada vysokorychlostních kamer v nejvyšší třídě. Snímací frekvence
přes 1 mil. snímků/sec. Určeny zejména pro vědu, výzkum a aplikace s
maximálními nároky na rychlost a kvalitu záznamu.

High-speed cameras PHOTRON.
A new line of high-speed cameras of the highest class. FPS 1 million.
Designed primarily for science, research and applications with maximum
speed and recording quality requirements.

R
REIS ROBOTICS Reis GmbH & Co. KG Maschinenfabrik

63785 Obernburg, DE

Kompaktní svařovací jednotka Reis RV10-6 se dvěma dodatečnými volně 
programovatelnými osami.
Kompaktní svařovací jednotka umožňuje ekonomické robotické svařování i
při krátkých výrobních sériích.
Požadavky na plochu pro tuto kompaktní jednotku připravenou pro provoz:
10 m2.

Reis Compact Welding Cell RV10-6 with 2 freely programmable additional
axes.
Compact welding cell allowing economical robot welding even for short
production runs.
Floor space requirement of this ready-for-operation compact cell: 10 sqm.

REM-Technik s.r.o.
615 00 Brno, CZ

Vřetenové servomotory od STÖBER
- superkompaktní krátká konstrukce servomotorů založena na speciální
technologii vinutí s vysokým plněním mědí
- typ EZS pro přímý pohon vřetenových pohonů s rotující vřetenovou tyčí
- typ EZM pro pohony vřeten s poháněnou maticí
- lze dodat s kapalinovým chlazením nebo s externím chladicím
ventilátorem
- vyvážený poměr mezi velkým krouticím momentem, vysokou dynamikou a
precizní synchronizací

Servo motors for ball screw drives by STÖBER
- super compact and short design of servo motors based on a special
winding technology with high filling of copper
- type EZS for direct drive of spindle drives with rotating spindle pole
- type EZM for spindle drives with driven nut
- can be supplied with liquid cooling or external cooling fan
- balance among high torque, high dynamics and precise synchronization
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Displej HG4G s multimediálními funkcemi od IDEC
- úhlopříčka 12,1", SVGA 800x600, start do 3 sekund
- RS232, RS4/485/422, MPI, Ethernet, USB A, USB mini-B, SD karta
- video vstup, audio vstup/výstup
- zobrazování videa z připojené kamery
- ukládání videa na SD kartu
- přehrávání videa z SD karty včetně zvuku
- funkce pro zaznamenání videa v případě kolize či poruchy ve výrobě 

HG4G Operator Interface with multimedia functions by IDEC
- screen 12,1", SVGA 800x600, start in 3 sec.
- RS232, RS4/485/422, MPI, Ethernet, USB A, USB mini-B, SD Card
- video input, audio input/output
- displays images on the screen from the camera
- records and plays back images from the camera and saves the data on the
SD Card
- relays video images and audio from an SD Card
- records video images before and after the start of the alarm on SD Card
which enables analysis of the trouble

RETOS VARNSDORF s.r.o.
407 47 Varnsdorf, CZ

Vodorovná vyvrtávačka stolová W100B-CNC/25.
CNC alternativa ke konvenčnímu stroji W100A.
Otáčky vřegtena 10-3.000 ot/min.
Rychloposuv X, Y, Z 15.000 mm/min.
Řízené osy X, Y, Z, W, B, S.

Horizontal boring mill Type W100B-CNC/25.
CNC option to the manually operated machine W100A.
Spindle speed range 10-3,000 rpm.
Rapid traverse X, Y, Z 15,000 mm/min.
Powered axes X, Y, Z, W, B, S.

RUSSELL FINEX NV
2800 Mechelen, BE

Finex Separator™
Finex Separator™ je vysoko kapacitní a přesný separátor s nízkou hladinou
hlučnosti a možností upgradu.
Vysoce výkonný separátor může separovat až 5 frakcí a může se používat
pro libovolné účely, včetně třídění, srovnávání, bezpečnostního třídění,
odvodňování, prosévání nebo regenerace.
Produkty Finex Separator™ jsou schváleny ATEXem a jsou certifikovány pro
použití v zónách 20, 21, 22, 0, 1 a 2.

The Finex Separator™
The Finex Separator™ is a high capacity and accurate separator with low
noise level and upgradeability.
The high performing separator can sieve up to 5 fractions an can be used
for virtually any requirement, including sizing, scalping, safety screening,
dewatering, grading or product recovery.
The Finex Separator™ range is ATEX approved and certified for use in zones
20, 21, 22, 0, 1 and 2.

Síto Russell Compact Sieve®
Síto Russell Compact Sieve® je ideální pro vysoko kapacitní bezpečnostní
separaci prášků a tekutých kalů, především v těsných prostorech.
Z vašeho výrobku odstraní veškeré nadměrečné nečistoty. Provoz a čištění
je rychlé a snadné a toto zařízení se hodí do jakéhokoliv zpracovatelského
průmyslu.
Sortiment sít Russell Compact Sieve® je schválen ATEXem pro použití v
zónách 20, 21, 22, 0, 1 a 2.

The Russell Compact Sieve®
The Russell Compact Sieve® is ideal for high capacity safety screening  of
your powders and liquid slurries, especially when space is restricted.
All oversized contamination is removed from you product. Operation and
cleaning are quick and easy, making these machines perfect for all
processing industries
The Russell Compact Sieve® range is ATEX approved for use in zones 20, 21,
22, 0, 1 and 2.

Filtr Russell Eco Filter™
Filtr Russell Eco Filter™ zajišťuje kvalitu kapalin tím, že odstraňuje
nadměrečné nečistoty. Uzavřený systém zaručuje, že obsluha i životní
prostředí je chráněno před škodlivými výpary nebo tekutinami a do vašeho
výrobku se nedostane žádná kontaminace.
Vysoké průtokové rychlosti je dosaženo pomocí systému Spiroklene®, který
nepřetržitě čistí čisticí vložku určenou na více použití. Demontáž a čištění
jsou rychlé a snadné
Russell Eco Filter™ je schválen ATEXem pro použití v zónách 21, 22, 1 a 2.

The Russell Eco Filter™
The Russell Eco Filter™ range safeguards the quality of your liquids by
eliminating oversized contamination. The enclosed system ensures no
harmful fumes or liquids affect your operators or environment and no
contamination enters your product.
High flow rates are achieved with the Spiroklene® System which constantly
cleans a reusable filter element. Strip down and cleaning is quick and easy.
The Russell Eco Filter™ is ATEX approved for use in zones 21, 22, 1 and 2.

S
SENSIT s.r.o.

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, CZ

Příložný snímač teploty.
Snímač pro měření povrchové teploty. Jeho předností je maximální přenos
tepla na snímač, zanedbatelný vliv okolního prostředí, výborné dynamické
vlastnosti, malé rozměry a kompaktní provedení.

Contact temperature sensor.
Sensor is intended to measure the surface temperature by contact method.
Thanks to its design, the proper sensing element is separated from the
ambient influence.

Snímač teploty do 600 °C.
Průmyslový snímač teploty do 600 °C s krytím IP 68. Odporový výstup Pt
100 nebo Pt 1000, proudový výstup 4-20 mA. Varianta s programovatelným
převodníkem. Zakázkové provedení měřicích stonků.

Temperature sensors up to 600 °C.
Sensor can be used in various applications in industrial environments. Its
ingress protection is IP 68. Resistive output signal Pt 100 or Pt 1000.
Variant with the programmable converter.

SONOTEC s.r.o.
624 00 Brno, CZ

SONAPHONE
Ultrazvukový detektor netěsností v rozvodech tlakového vzduchu a vakua.
Rychlá a přesná diagnostika za plného provozního hluku.

SONAPHONE
Ultrasound leakage detector. Fast and precise diagnostics of compressed
air systems.

SONOAIR MIP
Univerzální zásuvný snímač měří průtok, tlak a teplotu. Zásuvná sonda
umožňuje instalaci pod tlakem do libovolného potrubí. Dimenze
DN25...DN400.

SONOAIR MIP
Universal insertion probe measurement of flow, pressure and temperature
with one device. Installation under pressure suitable for all pipes with
dimension DN25...DN400.
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Specion s.r.o.
140 00 Praha 4, CZ

Hitachi TM-3000
Nový stolní mikroskop Hitachi zobrazuje vzorky s velkým rozlišením během
několika minut. Není nutná speciální příprava vzorků jako jejich pokovení
ani pro vlhké olejové nebo elektricky nevodivé vzorky. TM 3000 je
jednoduchý jako digitální fotoaparát.

Hitachi TM-3000
The new table top microscope Hitachi TM-3000 shows the samples with the
high resolution within a few minutes. There is not necessary the special
preparation of samples as the metal coating even for wet, oily, or
electrically conductive samples. Hitachi TM-3000 is simply as digital
camera.

Teplotní komora CTS , model T-40/100
Ekonomická teplotní komora s rozsahem - 40 až + 180 ° s velmi rychlou
změnou teploty. Přesné nastavení teploty a kvalitní konstrukce německého
výrobce CTS GmbH jí předurčují pro automobilový a elektronický průmysl.

The temperature chamber CTS, type T-40/100
The economic temperature chamber with the range - 40 to + 180 ° and with
a very rapid rate in temperature. Precise set-up of temperature and quality
design the German maker CTS GmbH predestinate it for automotive and
electronic industries.

Sp - Tech, s.r.o.
288 02 Nymburk, CZ

SALVAGNINI  P2Xe
Plně automatické CNC ohýbací centrum pro výrobu součástí z plechových
přístřihů. Umožňuje tvorbu neomezeného počtu ohybů na každé ohýbané
straně. Pro všechny tloušťky, délky a typy plechu stroj používá pouze jeden
univerzální nástroj. P2Xe je v porovnání s jakýmkoli ohraňovacím lisem
několikanásobně výkonnější řešení.

SALVAGNINI  P2Xe
A fully automatic CNC bending machine for the production of parts from
metal sheet blanks. The machine can make an unlimited number of bends
on each bended side. For any thickness, length and metal sheet type the
machine works with one universal tool only. Compared to press brakes P2X
represents a much more powerful solution.

EUROMAC MTXFLEX6 - 1250/30-2500
Špičkové parametry - 2000 zdvihů/min, programově řízená hydraulika, 30
tun, možnost až 66 nástrojů v hlavě, garance zpracování plechů od 0,5 mm,
automatické nastavení polohy upínek - při příkonu pouze 8,5 kW.
S automatickým zakládáním a odebíráním plechů možnost plné
automatizace výroby. Kvalitní technologie za příznivé ceny.

EUROMAC MTXFLEX6 - 1250/30-2500
Top parameters - 2000 strokes/min, programme controlled hydraulic
system, 30 tons, up to 66 tools in the head, guaranteed processing of sheet
from 0.5 mm, automatic setting of clamp position - at power input only 8.5
kW. Automatic sheet feeding and removal for fully automated production
facilities. Top quality technologies at favourable prices.

STAL IMPEX Sp. z o.o.
38-400 Krosno, PL

Ocelový panel KROSFENCING
KROSFENCING je nový produkt společnosti STAL IMPEX. Nemá žádné
svařované prvky. Všechny panely jsou pevné se stejnými silovými spoji k
jednotlivým plotovým panelům. Nabízíme ploty a brány, které mohou být až
3000 mm vysoké podle specifikací zákazníka. KROSFENCING znamená
vysokou kvalitu, rozumnou cenu a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Steel panel KROSFENCING
KROSFENCING is a new product of STAL IMPEX. It does not have any welded
elements. All panels are solid with identical strength joints to each railings
panel. We offer fencing and gates which can go as high as 3000 mm
according to customer specifications. KROSFENCING means high quality,
reasonable price and friendly attitude to the environment.

STILL ČR spol. s r.o.
102 19 Praha 10 - Hostivař, CZ

Inteligentní tažná souprava.
Tahače táhnou E-rámy a C-rámy tzv. "Liftrunner", které jednoduše a
bezpečně naloží pojízdné nákladové jednotky. Jedná se o systém
autonomních přívěsů.

Lift runner tugger train.
A new independent trailer system for individual use. Tractors tow the
"Liftrunner" train consisting of E- and C-frames that safely hold trolleys
and are easy to load and unload.

Vysokozdvižný vozík RX 70-30 HYBRID
První dieselový vysokozdvižný vozík na světě se zpětným získáváním
energie.

RX 70-30 HYBRID
It's a first diesel forklift truck worldwide, which works with energy
recuperation and electric power transmission.

Vysokozdvižný vozík RX 50
Elektrický vysokozdvižný vozík je nejkompaktnějším vozíkem s pohonem
zadních kol, který zvládne pohyb i v uličce úzké pouhých 288 cm!

RX 50 forklift truck
Electric forklift truck RX 50 is the most compact three-wheel, rear wheel
driven truck of it's class, which manage operate in just 288 cm width!

STOW ČR, s.r.o.
251 01 Říčany u Prahy, CZ

Radio shuttle StowAtlas
- systém pro ukládání palet v kanálech podobně jako vjezdový paletový
regál. Shuttle je bateriemi poháněné a dálkově ovládané zařízení. Jezdí na
kolejnicích pod paletami. Palety jsou do regálu zakládány standardním
vysokozdvižným vozíkem. Shuttle pak zaskladňuje paletu do regálu na
předem určené místo a naopak. Vše probíhá bez dalšího lidského zásahu.

Radio shuttle StowAtlas
The pallet shuttle system consists in a specific rack and a mobile shuttle.
This shuttle is a self-powered device that runs on rails in the storage lanes
for the loading and unloading of pallets. It is transported to its location by
a standard forklift. Once at its home position, the shuttle performs the
loading and unloading tasks without any human intervention.

T
TAJMAC - ZPS, a.s.

764 87 Zlín, Malenovice, CZ

Šesti-vřetenový soustružnický automat MORI-SAY TMZ625CNC.
Stroj MORI-SAY TMZ625CNC je určen pro hromadnou a sériovou výrobu
soustružených dílů do průměru 25 mm. Výchozím materiálem pro obrábění
je tyčový materiál, výkovky nebo výlisky. Mezi hlavní produkty, které jsou
vyráběny na těchto strojích patří točivé komponenty pro automobilový
průmysl. Kromě toho stroj vyrábí komponenty pro výrobu ložisek, armatur,
ventilů, součásti pro letecký průmysl, atd.

Six-spindle automatic lathe MORI-SAY TMZ625CNC.
Machine MORI-SAY TMZ625CNC is designed for mass and series production
of turned parts up to diameter 25 mm. The starting material for the
machining is a bar stock, forgings or stampings. The main products which
are produced on these machines are mostly spin components for the
automotive industry. In addition, the machines produces components for
the production of bearings, fittings, valves, components for the aircraft
industry, etc.
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Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K'MH 632 DUO.
Automat MANURHIN K'MH 632 DUO je určen pro výrobu dílů, kde je nutné
použít dva řezné nástroje v jednom čase - jeden pro hrubé a současně druhý
pro dokončovací práce. Tento stroj je perfektní pro obrábění delších hřídelí
s různými průměry na jeho délce a paralelních ploch nebo čtyřhranů nebo
jiných polygonů. Variabilní počet a typy živých nástrojů s rychlým časem
řezu k řezu je MANURHIN K'MH 632 DUO ideálním řešením pro ty zákazníky,
kteří hledají vysokou produktivitu na komplexní otočné dílce za rozumnou
hodnotu v poměru s cenou.

Sliding Headstock Machine MANURHIN K'MH 632 DUO.
CNC Sliding Headstock Machine MANURHIN K'MH 632 DUO is designed for
production of parts where is necessary to use two cutting tools in one time
- one for roughing and simultaneously the second one for finishing. This
machine is just perfect for machining of longer shafts with different
diameters on its length and paralel flats or squares or other polygons.
Variable number and types of live tools with fast chip-to-chip time makes
MANURHIN K'MH 632 DUO perfect solution for those customers who search
for high productivity on complex turning parts for reasonable value/price
ratio.

TART, s.r.o.
618 00 Brno, CZ

ECO CORR Film
Biodegradovatelná antikorozní fixační fólie. Unikátní spojení několika
užitných vlastností. Balené produkty chrání proti korozi, fixuje zboží na
paletě a o použití se likviduje jako bioodpad - degraduje v půdě do 6 týdnů.

ECO CORR Film
Biodegradable anticorrosion stretch film. A unique combination of several
useful properties in one product. Anticorrosion protection, fixes the goods
on a pallet. Degradable after 6 weeks in the soil.

TBi Industries s.r.o.
769 01 Holešov, CZ

Robotové hořáky RM2
Nově vyvinuté hořáky produktové řady RM2 jsou výkonné, robustní a vysoce
efektivní. Jedná se o systém, kde hořák i soubor hadic lze velmi rychle
měnit, přičemž TCP zůstane konstantní. Hořáky jsou standardně dostupné v
různých provedeních a různých třídách výkonu.

RM2 robot burners
The newly developed burners of RM2 product line are powerful, robust and
highly efficient. It is a system when the burner and hose set can be
changed very quickly while keeping the TCP constant. Burners are available
in different makes and output classes as standard.

TBi JetStream čisticí stanice
TBi JetStream je novodobý přístroj pro čištění MIG/MAG robotových
hořáků. Díky ojedinělému principu čištění umožňuje výrazné zefektivnění
výroby. Hlavními výhodami TBi JetStream je důkladné vyčištění všech dílů,
jejich zvýšená životnost a stálost kvality sváru. Pro více informací o tomto
přístroji navštivte http://www.tbi-jetstream.de/czech.

TBi JetStream cleaning station
TBi JetStream is a modern device for the cleaning of MIG/MAG robot
burners. Thanks to a unique cleaning principle the station can improve your
production efficiency considerably. The main benefits of TBi JetStream are:
thorough cleaning of all parts, longer life and weld quality stability. For
more information about the product visit
http://www.tbi-jetstream.de/czech.

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
612 00 Brno, CZ

Soustruh TAKAMAZ XY1000
Japonský osmiosý soustruh se dvěma nástrojovými hlavami, dvěma vřeteny
a osou Y.

Lathe TAKAMAZ XY1000
Eight axes lathe of japanese production with two turrets, two spindles and
Y-axis.

Soustuh DOOSAN PUMA 2600SY
Nová řada jihokorejských soustruhů; stroj se šesti osami, protivřetenem a
osou Y.

Lathe DOOSAN PUMA 2600SY
New frame lathe of southkorean production, sixaxes machine with
subspindle and Y-axis.

TECHNOLOGY s.r.o.
466 01 Jablonec nad Nisou, CZ

Ovinovací stroj RONDA 5000
Poloautomatický ovinovací stroj s otevřenou otočnou plošinou určený pro
balení palet ovinováním stretch fólií. Stroj zajišťuje vysokou produktivitu,
efektivnost, úroveň zabalení a spolehlivou fixaci výrobků na paletách. Zboží
je chráněné před mechanickým poškozením, vlhkem, znečištěním.
Minimální náklady na provoz stroje, na spotřebu obalových materiálů. Stroj
má pozvolný rozjezd s regulací rychlosti plošiny 2-14 ot./min.

RONDA 5000 overwrapping machine
A semiautomatic overwrapping machine with an open turntable designed
for pallet overwrapping with stretch film. The machine guarantees high
productivity, efficiency, packaging quality and reliable fixing of products
on pallets. Goods are protected against  mechanical damage, humidity,
contamination. Minimum costs incurred by operation and consumption of
packaging materials. The machine starts up slowly and the turntable speed
is adjustable from 2 to 14 rpm.

technology-support s.r.o.
162 00 Praha 6, CZ

proCNC.cz -s levový server pro strojaře
Server proCNC.cz umožňuje výhodně (hromadně) nakupovat a využívat tak
výhody oblíbených slevových serverů i v oboru strojírenství. Stejně tak
umožňuje moderně a cíleně propagovat produkty s garantovanou
návratností vynaložených prostředků do reklamy. Zastavte se a zeptejte se
na více podrobností (můžete i vyhrát notebook), stánek 139, pav. P.

proCNC.cz . bargain server for mechanical engineers
proCNC.cz server makes it possible for you to buy (in bulk) to advantage
and enjoy the benefits of popular bargain servers in the mechanical
engineering industry. Likewise, it is an opportunity for you to promote
products in a modern and directed way with guaranteed return of the
expenses incurred by advertising. Come over and ask for more details (you
can even win a notebook), stand 139, hall P.

TERIER s.r.o.
463 31 Chrastava, CZ

Drtič pneumatik.
Drtič specializovaný na drcení pneumatik. Velmi nízké provozní náklady.
Výměna nožů bez demontáže drtiče. Vysoký výkon.

Tire shredder.
Specialized shredder for tires. Low operating cost. Changing knives without
dismounting shredder. High throughput.

Recyklační linka pneumatik.
Kvalitní čistý granulát. Nízké provozní náklady. Vysoký výkon.

Tire recycling line.
High quality clean granules. Low operatiing cost. High throughput.

Hvězdicové síto.
Třídicí hvězdicové síto specializované na třídění drcených pneumatik.

Star screen.
Star screen specialized for sorting shredded tires.
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Thales Rail Signalling Solutions GesmbH
1210 Wien, AT

ETCS
Palubní zařízení AlTrac ETCS On-Board System od firmy Thales sa nachází na
vozidle vybaveném s Train Control System (ETCS). Toto zařízení umožňuje
interoperabilitu na evropských železničních tratích a zaručuje bezpečnou
kontrolu pohybu vlaku díky návěstním informacím, které jsou prenášené
podle směrnic ETCS z traťového zařízení na lokomotivu.

ETCS
AlTrac ETCS On-Board System by Thales is located in vehicles equipped with
the Train Control System (ETCS). The system ensures interoperability on
European railways guaranteeing safe train movement control thanks to
track signals transmitted from the track equipment to the engine in line
with the ETCS directives.

NavTrain
NavTrain™ je inovativní řešení firmy Thales na zvýšení pozornosti účastníků 
silničního provozu na železničních přejezdech. Uživatelmi systému
NavTrain™ jsou účastníci individuální dopravy – motoristé, cyklisti a
chodci, kteří dostanou při přiblížení se k železničnímu přejezdu varovnou
zprávu na mobilní telefon.

NavTrain
NavTrain™ is an innovative solution by Thales to reinforce the attention of
road traffic participants at railway crossings. NavTrain™ system users are all
participants in individual traffic - car and motorbike drivers, cyclists and
pedestrians who get a warning message to their mobile phones when
approaching a railway crossing.

Checkpoint
Automatické měřicí stanice nazývané "Checkpoints" kontrolují na trati
technický stav vlaků za jízdy. Tím se zvyšuje bezpečnost a snižují se náklady
spojené s údržbou a s nehodami.

Checkpoint
Automatic measuring stations referred to as "Checkpoints" check technical
conditions of trains on the run on the track increasing safety and reducing
maintenance and accident related costs.

TimoCom Soft- und Hardware GmbH
40599 Düsseldorf, DE

Společnost TimoCom Soft- und Hardware GmbH má pro letošní veletrh
připravenu opět řadu zajímavostí pro všechny firmy podnikající v dopravě.
Kromě jiného je to aktuálně rozšířená speciální zákaznická linka TimoCom
to go. Všichni návštěvníci si navíc mohou stáhnout do svého iPhonu či
mobilního telefonu se systémem Android aplikaci Dopravní barometr.
Na stánku 004 v hale A1 si může každý vyzkoušet programy TimoCom TC
eBid® a TC Truck&Cargo®. Na stánku bude k dispozici několik pracovišť s
počítači, na kterých mohou zájemci za pomoci pracovníků TimoCom
testovat programy v reálném provozu se všemi doplňkovými moduly.

Once again TimoCom Soft- und Hardware GmbH brings things of interest for
all companies involved in transport to this year's trade fair: amongst others
the newly-extended special service hotline TimoCom to go. In addition, the
trade fair visitors can look forward to a download of the transport
barometer app for iPhone or Android.
At stand 004 in hall A1 you can test TimoCom's programmes TC eBid® and
TC Truck&Cargo® for yourself. Several PC workstations will be at your
disposal on which all who are interested can test the programmes with all
additional modules live under the guidance of a TimoCom account
manager.

TM TECHNIK s.r.o.
617 00 Brno, CZ

BATY VENTURE PLUS 6460 3D CNC
Multisensorový 3D měřicí systém kombinujicí snímání barevnou kamerou a
dotekovou sondou, včetně speciálního software.

BATY VENTURE PLUS 6460 3D CNC
Multisensor 3D measurement system combining CCD colour camera and
touch probe including special software.

JWF LEAK panel série 400
Speciální přístroj pro zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem, stavebnicový
systém, možnost vestavby do jednoúčelového zařízení pro automatické
testování.

JWF LEAK panel series 400
Special instrument for dry-air leak testing, modular system capable to be
mounted in multi-purpose machine for automatic testing.

MAHR digitální posuvné měřítko 18 EWR
Špičkové měřidlo s možností archivace a přenosu dat do PC, funkce
reference - nastavení nuly zůstává v paměti i po vypnutí/zapnutí měřidla.

MAHR digital caliper 18 EWR
Precious instrument allowing data storage and PC downloading, reference
function - zero is set just once, no re-set is needed after switching it
on/off.

TOPMES, měřicí stroje, v.o.s.
106 00 Praha 10, CZ

RADIAN(TM) Laser Tracker
- nejvyšší přesnost a stabilita na trhu
- největší měřicí rozsah
- nejnižší provozní náklady
- nejmenší IFM/ADM tracker na trhu
- automatické vyhledávání SMR
- prostorová přesnost 10 µm
- zachování cen předchozí generace.

RADIAN(TM) Laser Tracker
Smarter, faster, more accurate. Our one-the-shaft mounting of the laser
head eliminates bending mirrors and thermally induced errors and
increases accuracy and stability.

Měřicí software Tango!3D
Nová verze SW Tango!3D je opatřena následujícími novinkami:
- nový průzkumník CAD modely umožňuje přiřazení viditelnosti a barev
- nový tvůrce měřicí cesty
- možnost práce s více měřicími objekty
- nově podporován OS Win x64

Tango!3D measuring software
New version of Tango!3D SW has new features bellow:
- new CAD explorer
- new measure part maker
- possibility of working with more measure objects
- new version under Win x64

TOS ZNOJMO, akciová společnost
669 02 Znojmo, CZ

Přesné kuželočelní převodovky - KTM..A
Min. zubová vůle, tichý chod, broušené ozubení typu Gleason, celoživotní
náplň, vysoká účinnost.

Accurate bevel helical gearboxes - KTM..A
Minimum backlash of gearing, silent operation, grinded gearing type of
Gleason, lifelong filling, high efficiency.

Ozubená kola
- přesné kuželové ozubení, broušené, typ GLEASON.

Gear wheels
- accurate bevel gearing, grinded, type of GLEASON.

TR instruments spol. s r.o.
616 00 Brno, CZ

Infračervené kamery FLIR řady E
Termokamery řady E nabízí tyto vlastnosti: Wifi - bezdrátový přenos snímků 
do smartphonů nebo tabletů, teplotní fúze - spojení viditelných a
infračervených snímků pro lepší analýzu, obraz v obraze (PiP) - snadné
nalezení měřené oblasti, MeterLink - technologie FLIR MeterLink usnadňuje
provádění kontrol elektrických zařízení a budov s využitím externích
měřicích přístrojů připojených přes toto rozhraní, Instant report - vytvoření
revizní zprávy přímo v termokameře, textové a hlasové poznámky.

FLIR E-series infrared cameras
Thermocameras E-series offers the following features: Wifi - transfer images
wirelessly to a smart phone or tablet PC, Thermal Fusion - merges visual and
infrared images to offer better analysis, Picture-in-Picture (PiP) - with the
PiP-function it is easy to locate areas of interest, MeterLink(TM) - FLIR
MeterLink technology simplifies the work in electrical or building
inspections by making it possible to transfer via Bluetooth, Instant reports
- create instant reports directly in camera, text and voice annotations.
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PRC70 Multifunkční procesní kalibrátor
Přesný zdroj a měřič termočlánků, RTD, mA, mV, V, Hz a Ohmů.
- Současné buzení napětí a měření mA na výstupu
- Zdroj 0 až 22 mA s rozlišením 1 µA
- Měřicí rozsah 0 až 55 mA s rozlišením 1 µA
- Možnost volby R, S, J, K, T, E, N nebo B termočlánků, nebo odporových
(Pt100, pt1000) pro přesnou kalibraci ve °F/ °C
- Výstup 0 až 100 mV, 0 až 1 V, nebo 0 až 10 V
- Měří od 0 do 50 V
- Vlastní zdroj napětí 24 V pro napájení proudové smyčky až do zátěže 1000
Ohm

PRC70 Multifunction Process Calibrator
Precision Source and Measure for thermocouples, RTD, mA, mV, V, Hz, and
Ohm devices.
- Simultaneously source excitation voltage and measure mA output of
2-wire transmitters
- Source 0 to 22 mA with 1 µA resolution
- Measure 0 to 55 mA (1 µA resolution)
- Select Type R, S, J, K, T, E, N or B thermocouple and RTD (Pt100, Pt1000)
for precision calibrations in °F/ °C
- Output 0 to 100 mV, 0 to 1 V, or 0 to 10.000 V
- Measure 0 to 50.00 V
- Self-contained 24 V loop power supply drives current loads up to 1000
Ohm

Expert Key - nová třída přístrojů pro sběr dat firmy Delphin Technology.
Německá firma Delphin vyvíjí hardwarová a softwarová řešení pro aplikace v
procesu měřicí a regulační techniky. Nové přístroje Expert Key byly vyvinuty
speciálně pro aplikace s počítačem podporovanou měřicí a zkušební
periferií. Souprava obsahuje zařízení Expert Key doplněné o software
ProfiSignal Go.

Expert Key - the new class of data acquisition from Delphin Technology.
Delphin provides hardware and software solutions for applications in
process measuring and control technology. The new Expert Key devices
have been specially developed for use in PC-supported measurement and
test engineering environments. A low cost complete package comprising
Expert Key hardware and ProfiSignal Go software.

dataTaker DT80M - robustní, autonomní ústředna s vestavěným 2G/3G
Modemem.
nový inteligentní logger dataTaker DT80M je plně vybavená autonomní
ústředna s velmi nízkou spotřebou a integrovaným mobilním modemem;
ideální zařízení pro měření na vzdálených aplikacích. Robustní konstrukce a
široký rozsah provozních teplot (-30 °C až +70 °C) garantuje spolehlivý
provoz v téměř libovolném prostředí.

dataTaker DT80M - robust, stand alone Data Logger with 2G/3G Modem.
New dataTaker DT80M intelligent data logger is a fully featured
low-powered logging platform with an integrated cellular modem, making
it perfect for remote applications. The rugged design and wide operating
temperature range of the DT80M provides reliable operation in virtually any
environment.

STROJÍRNA TYC s.r.o.
338 05 Mýto, CZ

FVCT-180/2 portálové obráběcí centrum
Stroj s vysokou přesností a tuhostí, určený pro obrábění forem a nástrojů.
Stroj je v 6-osém provedení se souvisle řízenou 2-osou hlavou a
pozicovacím stolem.

FVCT-180/2 Portal machining centre
The machine with the high acuracy and rigidity. The machine is designed
for production of the moulds and tools. The machine is made as 6-axis, with
2-axis continuous Head and with rotary rable.

U
UVB TECHNIK s.r.o.

748 01 Hlučín, CZ

Měřič tloušťky pásu pro lisovny
Kontinuální měřič tloušťky pásu pro hlídání tolerance tloušťky. Měřicí hlava
je plovoucí i kompenzuje pohyb pásu ve vertikálním směru a naklopení
pásu. Digitální vyhodnocovací jednotka zobrazuje tloušťku v mikrometrech.

Strip thickness gauge for stamping plants
Continuous strip thickness gauge for controlling the thickness tolerance.
The measuring head is floating and compensates the strip motion in the
vertical direction as well as the tilting of the strip. The digital output unit
displays the thickness in micrometers.

V
VISIMPEX a.s.

750 02 Přerov, CZ

Hliníkové profily KANYA s plnými, hladkými stěnami C10-0, C10-3
Profil 40x40 mm - C10-0, profil 40x80 - C10-3. Hladký povrch profilů 
umožňuje snadnou údržbu a zajištění čistoty povrchu. Profily jsou určeny
především pro aplikace v čistých prostorech a výrobách (zdravotnická,
farmaceutická, potravinářská výroba atd.). Profily jsou opatřeny
"vylamovacími" drážkami pro flexibilní spojování s dalšími díly.

Four sided softline extrusion KANYA Type C10-0, C10-3
Extrusion 40x40 mm - C10-0, extrusion 40x80 - C10-3. For use in the
medical, pharmaceutical and food industries where flat, easy to clean
surfaces are required. Rip-off slots ensure flexibility to connect other
elements.

Hliníkový profily KANYA - nosník 50x200mm MA1-6
Profil 50x2000 mm - MA1-6. Profil je určený pro aplikace nosníků s velkou
vzdáleností podpěr a pro velké zatížení při malém průhybu. Profil je vhodný
pro konstrukce v kombinaci s profilem 100x200 mm typ MA1-9.

Support extrusion profile KANYA 50x200 Type MA1-6
Extrusion 50x2000 mm - MA1-6. For portal construction with large support
distances and wherever large loads have to be supported with small
deflections. Can be used as a traverse over long span widths. This extrusion
profile is ideal for combination with the heavy extrusion profile 100x200
mm type MA1-9.

Lineární vedení a posuvová jednotka z trubkového systému RVS KANYA
Lineární vedení na hliníkových trubkách s posuvnými hliníkovými bloky s
kluznými ložisky. Posuvová jednotka je tvořena vedením na dvojici trubek a
pohybovým šroubem. Pohon podle požadavku ruční, elektrický,
pneumatický. Stavebnicový systém umožňuje sestavit vedení ve třech
rozměrových řadách a libovolných délkách.

Linear slide and Adjustable units assembled from RVS system KANYA
The linear slide make from aluminium tubes and sliding blocks with slide
bearings. Adjustable units use two tubes and adjusting spindle. Drive
according requirement handwhell, electric drive, pneumatic drive. The
selection includes three sizes with different adjustment ranges.

VÚTS, a.s.
461 19 Liberec 1, CZ

Automatická výměna nástrojů pro nástroje o hmotnosti 60 kg vybavená
sklápěcím mechanizmem pro výměnu ve vodorovné i svislé ose a
mechanizmem příčného výsuvu pro výměnu ve větší vzdálenosti od stojanu
obráběcího stroje.

Automatic tool changer for heavy tools up to 60 kg, equipped with the
tipping mechanism for exchange in horizontal and vertical axis and with
the mechanism of transverse travel for changing tools in higher distance
from the stand of the machining center.
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W
WALTER s.r.o.

664 34 Kuřim, CZ

HELITRONIC MICRO
CNC brousicí stroj pro mikronástroje, pro oblast lékařské techniky,
elektroniku, automobilový a letecký průmysl. 6 CNC-řízených os s lineárními
motory a přímým odměřováním s vysokým rozlišením jsou předpokladem
pro nejvyšší přesnost a hospodárnou výrobu mikronástrojů s prům. 0,5 až
12,7 mm. Standardně vybaven nejnovější verzí Softwaru Helitronic Tool
Studio. Mohou být vyrobeny libovolné nástrojové geometrie.

HELITRONIC MICRO
CNC grinding machine for micro tools, for medical technology, electronics,
automotive engineering or aerospace. Six CNC-controlled grinding axes
and linear motors with a high-resolution absolute measuring system are
necessary requirements for the highest degree of precision and
cost-effective manufacture of micro tools from 0.5 up to 12.7 mm diameter.
It is provided with the newest version of Hilitronic Tool Studio software.
Nearly any tool geometries can be created.

HELISET UNO
Umožňuje kontrolní měření přímo ve výrobě a nabízí ideální vstup do
bezdotykové měřicí techniky.
Přednosti: rychlé manuální měření nástrojů a brusných kotoučů, žádné
nároky na programování, minimální potřeba školení.

HELISET UNO
It allows measurement during production and offers the ideal entry into
non contact measurement of tools.
Benefits: fast manual measurement of tools and grinding wheels, no
programming required, low training required.

HELICHECK PLUS
Optický CNC měřicí stroj, zvyšuje produktivitu a hospodárnost při
zpracování nástrojů díky nekompromisní přesnosti. Odchylka v měření
délky - rozhodujicí hodnota pro přesnost měřicího stroje - představuje v
této třídě bezkonkurenční hodnotu E1 = (1,4 + L/300 mm) µm (L = měřená
délka v mm) a poskytuje jistotu kvality také pro výrobní tolerance +/- 5 µm.

HELICHECK PLUS
Optical CNC measuring machines boosts productivity and efficiency of your
tool production significantly by an uncomprisingly precision. The length
deviation - the decisive unit for the accuracy of a measuring machine - is E1
=  (1.4 + L/300 mm) µm (L = measuring lenght in mm) and therefore unique
in its class. It offers quality assured production tolerances of +/- 5 µm.

WISTA s.r.o.
763 02 Zlín - Louky, CZ

SYSTÉM SOLITON®
V současnosti nejprogresivnější dostupná technologie dopravy a čištění
abraziva. Samostatně vyvinutý projekt WISTA vyššího technického
standardu pro náročné zákazníky.
Výrazná úspora oproti běžným systémům na trhu:
- snížení zástavbových rozměrů 
- snížení spotřeby energie
- zvýšení efektivity práce

SYSTEM SOLITON®
Currently the most progressive technology of abrasive recovery and
cleaning on the market. Independently developed project of WISTA Ltd.
High level of technical standards for demanding customers.
Significant improvements compared to similar systems on the market:
- reduction of installed dimensions
- energy consumption savings
- increased work efficiency
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