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DENSO PACKAGING LIVE  
DOPrOVODNý PrOGrAm mSV 2016 
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se v pavilonu A2 opět rozjede balicí linka 
PACKAGING LIVE. Celý projekt bude interaktivní. Návštěvníci shlédnou v přímém přenosu 
proces balicí linky od balení, přes značení, manipulaci až po paletizaci a distribuci. Tentokrát 
bude balení přímo navazovat na logistiku a mít i charitativní záměr. Baleným produktem jsou 

hračky značky SEVA, které budou doručeny přímo z veletrhu dopravní společ-
ností dětem mateřských škol. Připravuje se interaktivní soutěž, ve které děti 
mohou např. malovat svou představu hraček v budoucnosti. V procesu balicí 
linky se tedy objeví personifikace ve značení i balení, dosledovatelnost pomocí 
RFID technologií, automatizace části procesu výroby i originální hračky a obaly.

Generálním partnerem je společnost GABEN, 
spol. s r.o., a jelikož je klíčovým partnerem spo-
lečnosti japonský výrobce mobilních terminálů 
a snímačů TOYOTA DENSO, nese letošní balicí linka 
název DENSO PACKAGING LIVE. Partnery projektu 

jsou: ARC-Robotics, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM, 
TECHNOLOGY, FANUC Czech, EKOBAL, ZDVIH servis, 
Fipack, pap4ever digital, MÁTL & BULA, dodavatelem 
kartonů je Tiskárna Didot, a dopravní společnost, 
která hračky doveze dětem je firma PPL CZ. ■

GABEN, spol. s r.o.
Na letošním strojírenském veletrhu představí firma GABEN v rámci projektu Denso Packaging Live 2016 průmyslové dotykové terminály GBTouch s infračervenou 
dotykovou plochou o velikostech uhlopříček 24“ a 42“. Tyto terminály nacházejí využití zejména při odvádění výroby na výrobních a balicích linkách, kde je 
potřeba obsluze například zobrazit výrobní dokumentaci, balicí předpisy, informace o nápravě chyb, návody k obsluze, instruktážní videa či jiné dokumenty. Dále 
představí snímače čárových kódů a mobilní terminály od předního renomovaného japonského výrobce mobilních systémů sběru dat a vynálezce QR kódu Denso.

www.gaben.cz

ARC-Robotics s.r.o. 
Tento systémový integrátor společnosti FANUC Robotics se specializuje na 
řešení průmyslových aplikací jako celku. Zastává názor, že není důležité znát 
nosnost a dosah robota, ale celkovou koncepci, kvalitu naprogramování a efek-
tivitu automatizovaného pracoviště. Firma nabízí široké spektrum robotických 
aplikací pro výrobní procesy. Na MSV představí dva roboty: Robot M-20iB/25 je 
prvním z nové generace robotů FANUC řady M-20iB, která spojuje lehké duté 
horní rameno a zápěstí s nejmodernější technologií servomotorů. Navržena 
byla s ohledem na dosahování kratších cyklů a vyšší produktivity v rozmanitých 
aplikacích. Druhým strojem je kolaborativní robot CR-35iA. Díky silovým sní-
mačům a měkkému pryžovému obložení jsou lidé v jeho okolí vždy v bezpečí. 
Jde o nejsilnějšího tzv. kobota na světě. www.arc-robotics.cz

ZDVIH servis s.r.o.
Ryze česká společnost ZDVIH servis pomáhá svým zákazníkům řešit pro-
blémy s vertikální manipulací s materiálem. Specializuje se na hydraulické 
nůžkové plošiny a unikátní pákové plošiny, nacházející se v automatizo-
vaných výrobních linkách, montážních pracovištích či komisionovacích 
zónách. Slouží jako nákladní výtahy, vyrovnávací plošiny, pracovní stoly 
pro zvýšení ergonomie apod. 

www.zdvihservis.cz

MÁTL & BULA, spol. s r.o.
Společnost Mátl & Bula se zabývá službami v oblasti manipulační techniky, 
výrobou a prodejem hydraulických prvků, těsnění a techniky pro řezání 
a obrábění stavebních materiálů. Firma Mátl & Bula zajišťuje vše od navržení 
vhodného systému až po dodání a vybavení kvalitní technikou, zaškolení 
obsluhy záručního a pozáručního servisu. Do projektu Packaging Live firma 
dodala manipulační techniku, která bezpečně převeze připravené palety 
na skladové místo nebo přímo do přepravního auta. 

www.matl-bula.cz

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení francouzské firmy Markem-
-Imaje. Mezi nejprodávanější sortiment patří ink-jetové tiskárny, ale v sortimentu 
budou vidět také tiskárny laserové, termotransferové nebo tiskárny pracující 
na principu horkého vzduchu. Díky výrobkům renomované značky, které pro-
cházejí neustálou inovací, může firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM nabídnout 
zákazníkům vždy něco navíc. Servis, podporu a zejména nízké náklady na údržbu. 
Značící technologie Markem-Imaje představí firma na letošním MSV v hlavní 
výstavní expozici v pavilonu E, na stánku č. 021. V rámci projektu Packaging Live 
se postará o veškerý potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy 
partnerů a dalšími proměnnými parametry.  www.ondrasek.cz
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TECHNOLOGY s.r.o.
Jako tradiční partner Packaging Live si pro letošní ročník firma připravila 
inovovaný balicí stroj PRATIKA 56 CS se smrštitelným tunelem pro balení 
výrobků do polyolefinické fólie. Tento moderní, plně automatický balicí stroj 
pracuje s výkonem až 2400 ks/hod., s kombinovaným elektro-pneumatic-
kým pohonem. PLC řízení Schneider Electric s ovládáním v 8 jazycích (vč. 
češtiny), s elektronickým rozhraním pro připojení dalších periférií (ovládání 
dopravníků, aplikátory etiket, apod.), s možností uložení parametrů výrobku 
a balení do 256 programů, které lze také pojmenovat. Vše je ovládáno 
grafickým dotykovým panelem (touch-screen) s rozhraním pro připojení 
USB. Tunel vybavený výstupním válečkovým dopravníkem je určený ke 
smrštění fólie kolem zasáčkovaných výrobků, je vybaven řízeným systémem 
rozvodu horkého vzduchu k optimalizaci vzhledu zabalení, elektronickým 
regulátorem teploty a tepelnou izolací. Kompletní sestava balicího stroje 
PRATIKA 56 CS a TUNEL 50 je ideálním řešením pro perfektní a výkonné 
balení široké škály výrobků. www.technology.cz

Ekobal, spol. s r.o. 
Společnost Ekobal je specialistou na paletizační technologie a skupinové 
balení. Díky nejmodernějším technologiím a inovacím výrobních procesů 
dokáže držet náskok před konkurencí. Na MSV představí svou novinku 
z řady WMS, která zde bude mít svou českou premiéru. Jde o stroj, je-
hož nespornou výhodou je praktičnost, protože se může pyšnit velmi 
nízkou točnou. Díky nájezdové výšce 18 mm umožňuje komfortní vjezd 
paletových vozíků a jiné vysokozdvižné techniky. Tato novinka využívá 
krátké nájezdové rampy, díky čemuž dochází k úspoře místa ve sklado-
vých prostorách.

www.ekobal.cz

Crossmarketingový projekt agentury EQUICom, s. r.o. se na BVV v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA 
objeví již po desáté a stává se tak jedním z klíčových doprovodných programů  

Mezinárodního strojírenského veletrhu.

PPL CZ s.r.o.
Společnost PPL CZ je součástí divize DHL Parcel Europe. Ve vnitrostátní 
přepravě pro firmy a podnikatele je jedničkou na trhu, mezinárodní balí-
kovou přepravu provozuje v rámci skupiny Deutsche Post DHL Group. Od 
roku 2011 rozšířila služby o vnitrostátní přepravu palet dvěma produkty: 
Firemní a Soukromá paleta pod značkou PPL Sprint. PPL CZ zaměstnává 
800 lidí a 1200 řidičů, kteří doručí přes 20 milionů zásilek ročně. Disponuje 
24 depy a největší sítí výdejních a podacích míst PPL ParcelShop, jichž je 
více než 1100 po celé ČR. www.ppl.cz

Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Více jak 20 let je tiskárna Didot spolehlivým dodavatelem obalů z hladkých 
i vlnitých lepenek. Poskytuje zákazníkům komplexní služby od poradenství 
optimalizace balení přes vlastní konstrukční řešení a vzorkování obalů, 
výrobu testovacích sérií až po následnou výrobu a logistiku dodávek 
obalů. Tiskárna Didot se zaměřuje na kvalitní potištěné obaly s povrcho-
vým zušlechtěním. Na projekt linky dodává veškeré krabičky i krabice 
včetně potisku. 

www.tiskarna-didot.cz

pap4ever digital s.r.o.
Společnost pap4ever digital disponuje dvěma hlavními činnostmi – pro-
dejem a s tím spojeným servisem technologií, a s poskytováním služeb. 
V oblasti služeb nabízí klientům, díky unikátním digitálním tiskovým techno-
logiím, malonákladovou výrobu produktů pro označování (etikety) a balení 
produktů (krabice). pap4ever digital je schopna opatřit každý produkt 
unikátní etiketou i krabičkou či skupinovým nebo přepravním obalem. 
Většina používaných technologií je založena na unikátních vlastnostnos-
tech. Mimo etiket, krabiček a krabic ze skládačkové i vlnité lepenky je další 
specializací firmy pap4ever digital potisk obálek, papírových sáčků, pytlů 
a tašek. Jejich technologie dokážou potisknout téměř jakýkoliv výrobek či 
produkt z papíru ať už jde o vizitku, či vyseknutou krabici.

www.pap4ever.cz

FANUC Czech s.r.o.
Společnost FANUC Czech byla založena 16. září 2004 jako pobočka 
FANUC Europe pro střední a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat 
výkonné a spolehlivé produkty pro průmyslovou automatizaci a software 
tradiční japonské značky FANUC, největšího výrobce průmyslové automa-
tizace a robotů na světě. Pražská pobočka Fanuc nabízí průmyslové roboty, 
CNC řídicí systémy a CNC stroje jako součást automatizace pro výrobu 
v ČR a na Slovensku. V dnešním konkurenčním prostředí pomáhají jejich 
produkty zlepšovat flexibilitu výrobních procesů a umožňují zákazníkům 
reagovat na požadavky dynamického trhu. Kromě dodávek produktů po-
řádá společnost četná školení a poskytuje servisní a technickou podporu.
Na letošním MSV v rámci sekce Packaging live budou představeny: elektro-
nický vstřikovací lis ROBOSHOT, průmyslový manipulační robot M-20iB/25 
(s dosahem 1853 mm a užitečným zatížením 25 kg, vhodný pro aplikace se 
středním užitečným zatížením) a kolaborativní robot CR-35iA (první spolu-
pracující robot, který uzvedne až 35 kg). www.fanuc.cz


