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EDITORIAL
 

Dear friends,

The timing of the fi rst issue of 
ai magazine in 2022 is closer to 

springtime rather than to New Year’s ce-
lebrations. Nevertheless, on behalf of the en-

tire editorial offi ce I wish you a successful year in 
all respects - albeit a little late.

As the fi rst months of this year suggest, it probably won‘t 
be simple again. Energy and fuel prices are rising to the sky, 

infl ation is picking up its speed, chip shortages persist and the 
geopolitical situation to the east of us does not add to a good ni-

ght‘s sleep.

In addition, none of the mentioned problems has a quick solution. Only 
vague and cautious forecasts of the development by analysts and fore-

casters are available.

One of the more positive news is the approaching end of the pandemic. So-
mething that has worried our society in recent years is coming to its end. Col-

lectively, experts around the world agree that the ending of the pandemic is 
nearby. The external circumstances that determine the environment and the time 
in which we exist cannot be usually changed. What can be changed, however, 
is our daily functioning within.

For you, this means keeping competitive production, keeping sales within the 
plan, motivating employees, creating new products and services at the right ti-
me, and constant adaptation to change. For the ai magazine it actually means 
something very similar in the long run. But this year is also a bit exceptional be-
cause ai magazine celebrates its 15th anniversary. On a human scale, even ai 
magazine would receive its ID card!

We hope that the ai magazine will continue meeting your interests as it did so 
far. We prepare each issue with the understanding that we want to be a reliable 
and proven partner for you.

We have also worked on several interesting topics in the current issue. We 
invite you to read about how the Slovak industry, export and car production 
progressed last year. Read more about how the registrations of hybrid cars 
in the EU preceded the registration of diesel cars, or other articles directly 

from you - so to speak „from corporate kitchens“.

We also invite you to solve a crossword puzzle, again, with a great 
price - smart watch, donated to the contest by company ISCAR.

We wish you success in following months and pleasant reading.

Vlasta Rafajová
redaktorka ai magazine
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EDITORIAL

Vážení priatelia,
v čase pravidelného vychádzania 
prvého čísla ai magazine v roku je to 
síce už podstatne bližšie k prvému jarnému 
dňu ako k obdobiu novoročných vinšov, ale ne-
dá mi, nezaželať Vám v mene celej redakcie – hoci 
teda znovu trochu oneskorene – úspešný rok vo všetkých 
ohľadoch.

Ako naznačujú prvé mesiace, pravdepodobne opäť nebude 
jednoduchý... Ceny energií aj pohonných hmôt rastú do neba, 
infl ácia naberá na rýchlosti, nedostatok čipov pretrváva a ani geo-
politická situácia na východ od nás nikomu nepridá na pokojnom 
spánku. 

Navyše, žiaden zo spomínaných problémov nemá rýchle riešenie, k dis-
pozícii sú len neurčité a opatrné predpovede vývoja analytikov a prog-
nostikov. 

Jednou z pozitívnejších správ bude napokon to, čo nás v posledných rokoch 
výrazne sužovalo – pandémia. Lepšie povedané jej koniec. Na tom, že sa 
blíži, sa celkom vzácne zhodujú odborníci na celom svete.

Vonkajšie okolnosti určujúce prostredie a čas, v ktorom existujeme, zvyčajne 
meniť nedokážeme, čo sa dá meniť, je naše každodenné fungovanie v ich rámci. 

Pre Vás to znamená udržať konkurencieschopnú výrobu, predaje v medziach 
plánu, motivovaných zamestnancov, nové produkty a služby v správnom čase, 
neustálu adaptáciu na zmeny...

Pre časopis to vlastne dlhodobo znamená niečo veľmi podobné, tento rok je však 
pre ai magazine aj trochu výnimočným. Je totiž 15. rokom vychádzania časopisu. 
V ľudskom meradle by už ai magazine čoskoro dostal občianku.

Verím, že tak ako sa záujmy Vás – našich partnerov stretávali so záujmami časo-
pisu v uplynulých rokoch, budú sa stretávať aj naďalej. Každé vydanie pripravu-
jeme s vedomím, že chceme byť pre Vás spoľahlivým a osvedčeným partnerom.

Aj do aktuálneho vydania sme spracovali niekoľko zaujímavých tém. Prečítaj-
te si o tom, ako sa vyvíjal slovenský priemysel, export a výroba automobilov 
v minulom roku, ako vlani registrácie hybridov v EÚ predbehli registrácie 
dieslových áut, ale aj ďalšie články priamo od Vás – takpovediac „z fi rem-
ných kuchýň“.

Nechýba ani krížovka opäť so skvelou cenou – inteligentnými hodinka-
mi, ktoré venovala do súťaže spoločnosť ISCAR.

Úspešné nasledujúce mesiace a príjemné čítanie.

Vlasta Rafajová
redaktorka ai magazine
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Príjmite, prosím, informáciu, 
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je skolaudovaná. 
Všetky požiadavky si môžete vybaviť 
na www.profika.cz
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CNC STROJE
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RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.

RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky: 
– spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej 

techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb 
zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL

�    CEE Gmbh, organizačná zložka
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 226 212 271
info.robotics.cz@kuka.com

www.kuka.com

Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality
�    KR 6 Agilus R 700

• Nové silnější motory

• Nová vnitrní kabeláž

• IP67 pro všechny varianty

• Montáž v jakékoliv pozici

• Ještě rychlejší pracovní cykly

• Konfi gurovatelné připojení médií

www.plasticportal.eu

PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: 962 04 Kriváň, +421 915 828 977
CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.czwww.profika.cz

PROFIKA PROFIKA 
dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!

www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk

ČASOPIS O AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE,
 STROJÁRSTVE A EKONOMIKEa u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®

DREKOMA, s.r.o., certifi kovaný zástupce pro ČR a SR
Pražská 636, 378 06 Suchol nad Lužnicí | +420 603 520 148 |+420 608 580 950 | info@drekoma.cz |www.drekoma.cz

Dezinfekce aerosolem
Provádějte dezinfekci aerosolem prostřednictvím
zvlhčovacího systému merlin®!
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Upínače ZIMMER:
• až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli 
• čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) 
• štandardne klasifi kované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) 

a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline)
• odolné voči korózii 
• o 30 % vyššia upínacia sila a o 15 % dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia 
• priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene 
• dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu

Zimmer Group Slovensko, s.r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica

M: 0911 878 800
T: 042/4331 788
roman.majersky@zimmer-group.sk
www.zimmer-group.sk

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/ 1
949 01 Nitra
www.fanuc.sk 

OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE
PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

 znižujeme náklady

 zvyšujeme produktivitu

 spoľahlivosť 99,99%

guehring@guehring.sk
www.guehring.sk

PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ

LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L

App Store Obchod Play
ISCAR WORLD teraz na stiahnutie!

ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk

Už 
25 rokov 
s Vami

www.fronius.sk

Unleash your 
welding potential.
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TOP TÉMA DŇA
A u to m o b i l ov ý  p r i e m y s e l  v  S R

Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel 
per capita, v prepočte na 1 000 obyvateľov sa v roku 2021 vyrobilo 
184 vozidiel. 

Podiel automobilovej výroby na celkovej priemyselnej výrobe Sloven-
ska dosiahol 47,7 percenta. Automobilový priemysel sa podieľal na 
celkovom exporte krajiny viac ako 42 percentami. Počet zamestnan-
cov v automobilovom priemysle zaznamenal mierny pokles, priama 
zamestnanosť dosiahla 164 tisíc pracovníkov, agregovaná 245 tisíc 
zamestnancov. 
„Celkovo možno považovať tieto čísla za mierne optimistické, aj 
vzhľadom na ťažké obdobie poznačené pandémiou a problémami 
v dodávkach, ktorým si prechádzame,“ hovorí Alexander Matušek, 
prezident ZAP SR. „Verím, že k týmto výsledkom prispeli aj viaceré 
aktivity Zväzu automobilového priemyslu, v rámci ktorých sme sa za-
sadzovali aj za zachovanie pracovných miest v čase pandémie. Za 
mimoriadne dôležité považujem spracovanie koncepcie a presadenie 

schválenia zákona o podpore v čase skrátenej práce – tzv. Kurzarbeit,
ako aj zavedenie Prvej pomoci, pravidlá nosenia respirátorov v pre-
vádzkach, predĺženie a vyplácanie prvej pomoci. Verejne je treba po-
ďakovať aj vedeniu a pracovníkom našich fi riem, ktorí dokázali v ná-
ročných podmienkach udržať výrobu a dosiahnuť výsledky, ktoré sme 
ešte v polovici roka neočakávali.“ K ďalším významným aktivitám ZAP 
SR v minulom roku patrilo aj presadenie zmeny postavenia majstra 
odbornej výchovy v zákone o pedagogických a odborných zamest-
nancoch, zmena fi lozofi e certifi kovaných miest opravy, koordinácia 
krokov smerujúcich k podpore mobility na báze alternatívnych palív, 
zakomponovanie priemyselných odpadov do Programu odpadového 
hospodárstva SR, novela zákona o Environmentálnom fonde či supe-
rodpočet na podporu investícií do moderných technológií. Podarilo 
sa dosiahnuť aj súbeh superodpočtu nákladov na výskum a inovácie 
s pandemickou pomocou. ZAP SR sa tiež významne zapojil do pro-
cesu aktualizácie Stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá ovplyvní 
budúce aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Prekročený miliónPrekročený milión
a zaostávanie v zelenej transformácii

ZAP SR, foto Volkswagen Slovakia

Podľa predbežných výsledkov slovenského Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) sa v roku 2021 vyro-
bilo na Slovensku niečo vyše 1 000 000 automobilov, čo je v porovnaní s prvým pandemickým rokom 
2020 mierny nárast o približne 4 percentá. Napriek častým odstávkam automobiliek kvôli nedostatku 
čipov, sa tak nenaplnil pesimistický scenár odborníkov, ktorí ešte v lete predpokladali, že vlaňajšia 
výroba môže klesnúť na približne 900 tisíc vozidiel. 
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Výzvy na rok 2022
ZAP uviedol, že s rovnakou produkciou automobilov, aká bola dosiah-
nutá v roku 2021, počíta aj v roku 2022. 
Medzi dôležité výzvy na tento rok patrí aj pokračovanie v zelenej 
transformácii Slovenka. Automobilový priemysel je totiž akceleráto-
rom zelenej Európy a Slovensko sa pripojilo k základnému dokumentu 
„Green Deal“ – k deklarácii Európskej komisie na ceste k uhlíkovej 
neutralite. Akčný plán „FIT FOR 55“ má 14 dokumentov, ktoré obsa-
hujú konkrétne záväzky aj pre Slovensko. Medzi tieto okrem iného 
patrí zníženie emisií z dopravy, budovanie infraštruktúry pre alter-
natívne palivá, redukcia emisií z dopravy aj cez obnoviteľné zdroje 
energie a palivá či nová štruktúra minimálnych daňových sadzieb 
založená na skutočnom energetickom obsahu a environmentálnych 
vlastnostiach palív a elektriny. 
„Ciele stanovené v týchto dokumentoch sú naozaj ambiciózne a sú 
pre nás záväzné. Žiaľ, momentálny stav nie je ani zďaleka uspokojivý. 
Slovensko zaostáva vo všetkých podstatných kategóriách,“ upozorňu-
je Alexander Matušek. 
Nedostatočné je stále znižovanie emisií CO2 pri predaji nových au-
tomobilov. Len na porovnanie – zatiaľ čo priemerný počet registrácií 
nových vozidiel podľa paliva (BEV + PHEV, teda vozidiel na elek-
trický pohon + plug-in hybridných vozidiel) dosiahol v prvých troch 
kvartáloch roka 2021 v EÚ 18,9 percenta, na Slovensku to boli iba 
3 percentá z celkového počtu nových registrovaných vozidiel. Zabrať 
bude teda treba pri obmene vozového parku. 
V roku 2020 bolo na Slovensku zaregistrovaných 3 175 BEV + PHEV 
automobilov, do roku 2025 však potrebujeme tento počet zvýšiť na 
55 000. Podpora predaja vozidiel na alternatívne pohony je u nás 
stále nedostatočná, no bez nej nebude Slovensko schopné splniť svo-
je záväzky voči Európe. Podobne nepriaznivá situácia je aj s budova-
ním potrebnej infraštruktúry. V roku 2020 sme registrovali na Sloven-
sku 820 nabíjacích staníc, ambícia je mať ich do roku 2025 až 5 500 
a do roku 2030 ich budeme potrebovať až 25 000.  
„Automobilky sa prihlásili k zelenej transformácii. Na trhu pribúdajú 
modely s nízkymi alebo nulovými emisiami. Naopak z trhu budú po-
stupne vytláčané klasické vozidlá. Ak chceme zabezpečiť dostupnosť 
mobility pre občanov Slovenska, je potrebné začať realizovať moti-
vačné schémy pre rozvoj mobility a príslušnej nabíjacej a tankovacej 

infraštruktúry tak, aby sa moderné alternatívne technológie stali atrak-
tívnejšie a dostupnejšie pre bežného obyvateľa. Na Slovensku veľa 
hovoríme, no riešime veci reštrikciami a zvyšovaním poplatkov, nie 
podporami a motiváciou,“ doplnil Alexander Matušek.

Registrácia vozidiel 
Zatiaľ čo celkový trend registrácií nových vozidiel mal na Slovensku 
v roku 2021 rastúci charakter, v kategórii  nových osobných vozidiel 
M1 to tak nebolo. Nastal pokles o 0,79 percenta na počet 75 700 
vozidiel. Ak sa pozrieme na registráciu podľa segmentov, tak pokles 
registrácií bol zaznamenaný v kategórii malé vozidlá (4,13 percenta) 
ako aj pri vozidlách nižšej strednej triedy (0,77 percenta). Naopak 
výraznejší nárast bol opätovne zaznamenaný pri vozidlách SUV 
(6,93 percenta). 
Pri štatistike registrácií podľa vlastníkov, došlo k poklesu pri fyzic-
kých osobách, naopak k nárastu pri právnických subjektoch. Tu sa 
prejavuje fakt, že aj fyzické osoby začínajú na nákup vozidla stále 
viac využívať fi nančné produkty ako úver alebo lízing. Zaujímavá 
je vždy štatistika, respektíve porovnanie registrácie nových a indi-
viduálne dovezených vozidiel. Nárast pri individuálne dovezených 
vozidlách (nové a jazdené) je o 3 846 vozidiel v porovnaní s rokom 
2020. Stále neuspokojivá je situácia pri veku individuálne doveze-
ných automobilov, kde pretrváva vysoký počet automobilov starších 
ako 5 rokov, ktoré predstavujú viac ako 60 percent zo všetkých indi-
viduálne dovezených vozidiel v roku 2021. Sú to prevažne vozidlá 
s emisnou normou EURO 5 a nižšou. Takéto vozidlá sú postupne 
vylučované z významných európskych miest a obmedzenia pribúda-
jú. Dobrá nie je ani situácia v registrácii nových osobných vozidiel 
podľa paliva. 
„Slovensko zaostáva oproti Európe v počte zaregistrovaných vozi-
diel s nízkymi alebo nulovými emisiami (BEV+PHEV). Je to dôsledok 
neexistencie podpory. Na druhej strane sa nám zvýšila vekovosť 
individuálne dovezených vozidiel, kde segment vozidiel starších ako 
15 rokov zaznamenal nárast trhového podielu o 1,57 percenta, pri-
čom bolo dovezených až 8 508 takýchto vozidiel,“ uzatvára svoje 
hodnotenie aktuálneho vývoja vozidlového parku na Slovensku Pa-
vol Prepiak, výkonný viceprezident a predseda Divízie dovozcov 
automobilov ZAP SR.
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Elektromobily v EÚ
prudko rastú, benzín aj diesel klesá

Tradičné pohony
Od októbra do decembra 2021 zaznamenali registrácie benzínových aj 
naftových áut v Európskej únii dvojciferný pokles. Predaj áut s benzínovým 
pohonom klesol o 33,5 % na 778 450 kusov, pričom pokles zaznamenali 
takmer všetky trhy EÚ s výnimkou Bulharska, Írska a Slovinska. V dôsledku 
toho sa podiel benzínu na automobilovom trhu zmenšil zo 40,6 % v posled-
nom štvrťroku 2020 na 35,8 % v rovnakom období v roku 2021.
Diesel zaznamenal ešte výraznejší pokles (-50,9 %) zo 729 446 kusov 
v októbri až decembri roku 2020 na 358 083 kusov v poslednom štvrťroku 
2021, keďže takmer všetky členské štáty zaznamenali výrazný pokles (s vý-
nimkou Bulharska). V dôsledku toho podiel nafty na automobilovom trhu 
EÚ klesol z 25,3 % v štvrtom štvrťroku 2020 na 16,5 % v štvrtom štvrťroku 
minulého roka. Napriek tomu, celkovo v roku 2021 zostal benzín tým typom 
paliva, ktoré má najväčší podiel na trhu (40,0 %).

Alternatívne pohony
Počas posledného štvrťroka 2021 zaznamenali elektromobily na batérie 
(BEV) najsilnejší rast (+24,9 %) zo všetkých druhov palív, čo je celkovo 
309 598 kusov v celej EÚ. Tento rast bol v porovnaní s rokom 2020 síce 
skôr mierny, treba však poznamenať, že prudký nárast BEV v roku 2020 
(+216,9 %) bol do značnej miery spôsobený vládnymi stimulmi pre vozidlá 
s nízkymi a nulovými emisiami, ktoré boli zavedené ako programy pre 
ozdravenie ekonomík po pandémii vo viacerých európskych krajinách. 
Pri pohľade na výkonnosť hlavných trhov s BEV v poslednom štvrťroku vyká-
zalo najväčšie prírastky Francúzsko (+36,2 %), za ním nasledovalo Talian-
sko (+34,9 %) a Nemecko (+24,5 %).
Na druhej strane predaj plug-in hybridných elektrických vozidiel (PHEV) sa 
v štvrtom štvrťroku znížil o 1,8 %.

Z podkladov ACEA spracovala Vlasta RAFAJOVÁ

V roku 2021 tvorili hybridné elektrické vozidlá (HEV) 
celkom 19,6 % všetkých nových osobných automobi-
lov registrovaných v EÚ. V porovnaní s ich podielom 
11,9 % v roku 2020 to predstavuje nárast až 7,7 %. 
Rast 7,5 % bol zaznamenaný aj v kategórii elektricky 
nabíjateľných vozidiel (BEV a PHEV spolu), ktoré 
vlani tvorili 18,0 % z celkových registrácií áut, oproti 
10,5 % podielu v roku 2020. Zároveň celkový pokles 
automobilového trhu EÚ negatívne ovplyvnil vozidlá 
s naftovým aj benzínovým pohonom. Napriek tomu 
v roku 2021 stále dominovali predaju automobilov 
v EÚ z hľadiska podielu na trhu konvenčné druhy 
palív, ktoré predstavovali 59,6 % všetkých nových 
registrácií.

Hybridy už prekonali diesel
Pri pohľade na celoročné výsledky sa registrácie PHEV zvýšili o 70,7 % 
z 507 917 kusov v roku 2020 na 867 092 v minulom roku. Batériové 
elektrické vozidlá zaznamenali podobný rast (+ 63,1 %) počas celého roku 
2021, a to z 538 734 na 878 432 predaných áut.
Hybridné elektrické vozidlá (HEV) zaznamenali v posledných troch mesia-
coch roka mierny nárast (+0,4 %). S 439 172 predanými kusmi tvorili hyb-
ridy v štvrtom štvrťroku 20,2 % automobilového trhu EÚ. V priebehu roka 
2021 vzrástli registrácie hybridných elektromobilov o pôsobivých 60,5 %. 
Je to zároveň po prvý raz, kedy predaje HEV (s 1 901 239 kusmi) preko-
nali, o necelú päťdesiatku kusov, predaje dieselových vozidiel v Európskej 
únii (1 901 191).
Dopyt po vozidlách na zemný plyn (NGV) v EÚ zaznamenal počas posled-
ných troch mesiacov roku 2021 výrazný pokles (-45,9 %), najmä v dôsled-
ku poklesu predaja v Taliansku (-40,6 %). Naproti tomu trh s automobilmi 
poháňanými LPG zaznamenal mierny nárast o 5,7 %, pričom za rovnaké 
obdobie sa v regióne predalo 59 959 kusov.

ACEA
Európska asociácia výrobcov automobilov – ACEA združuje 16 najväč-

ších európskych výrobcov automobilov, nákladných automobilov, dodá-

vok a autobusov. Bola založená v roku 1991 pod francúzskym názvom 

l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, čo vysvetľuje 

široko používanú a uznávanú skratku ACEA.

Pred tromi desaťročiami boli zakladajúcimi členmi ACEA: BMW Group, 

DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Euro-

pe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, Jaguar Land Rover, Merce-

des-Benz, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen 

Group, Volvo Cars a Volvo Group.

Dnes je ACEA hlasom európskeho automobilového priemyslu. Reprezentu-

je spoločné záujmy výrobcov, ale zároveň zastrešuje záujmy európskych 

občanov, užívateľov, prevádzkovateľov dopravy a pracovníkov automo-

bilového priemyslu. Podporuje spoločenskú diskusiu o mobilite a na ex-

pertnom základe spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami pri 

presadzovaní spoločného cieľa čistej, inteligentnej a bezpečnej mobility.
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Celosvetový nedostatok polovodičov prinútil v nedávnej minulosti za-
tvoriť závody v širokej škále odvetví – od automobiliek až po zdra-
votnícke zariadenia. Napríklad v automobilovom sektore sa výroba 
v niektorých členských štátoch znížila v roku 2021 až o tretinu. Tým sa 
ešte viac zvýraznila extrémna globálna závislosť hodnotového reťaz-
ca polovodičov od obmedzeného počtu aktérov pôsobiacich v zloži-
tom geopolitickom kontexte. Poukázala však aj na to, aké dôležité po-
stavenie majú polovodiče pre celý európsky priemysel a spoločnosť.
Akt EÚ stavia na silných stránkach Európy – svetových výskumných 
a technologických organizáciách a sieťach, ako aj na fakte, že Euró-
pa je sídlom množstva priekopníckych výrobcov zariadení.
Spolu s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi sa vďaka nemu 
zmobilizujú verejné a súkromné investície vo výške viac ako 43 mi-
liárd eur a stanovia opatrenia, vďaka ktorým bude možná prevencia, 
príprava, predvídanie a rýchla reakcia na akékoľvek narušenie do-
dávateľských reťazcov v budúcnosti. Umožní EÚ splniť cieľ, ktorým je 
zdvojnásobenie súčasného podielu na globálnom trhu s polovodič-
mi do roku 2030 na 20 %.

Čo tvorí Európsky akt o čipoch
Vďaka Európskemu aktu o čipoch bude mať EÚ potrebné nástroje, 
zručnosti a technologické schopnosti na to, aby sa stala lídrom v tejto 
oblasti, a to aj nad rámec výskumu a technológií dizajnu, výroby a ba-
lenia pokročilých čipov. Jeho základnými zložkami sú:
Iniciatíva Čipy pre Európu, v ktorej sa združia zdroje Únie, členských 
štátov a tretích krajín pridružených k existujúcim programom Únie, 
ako aj zdroje zo súkromného sektora, a to prostredníctvom posilne-
ného spoločného podniku pre čipy, ktorý vznikne strategickým pre-
orientovaním súčasného spoločného podniku pre kľúčové digitálne 
technológie. Na posilnenie súčasného výskumu, vývoja a inovácií, na 
zavádzanie moderných polovodičových nástrojov a pilotných liniek 
pre výrobu prototypov, testovanie a experimentovanie s novými za-
riadeniami pre inovačné reálne aplikácie, na odbornú prípravu za-
mestnancov a na podporu dôkladného pochopenia polovodičového 
ekosystému a hodnotového reťazca vyčlení EÚ 11 miliárd eur.

Európsky akt o čipoch

Znížiť závislosť dodávateľského reťazca a vytvoriť 
strategickú autonómiu vo výrobe polovodičov 
je cieľom Európskeho aktu o čipoch. Európska 
komisia ho 8. februára navrhla ako komplexný 
súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti dodá-
vok do EÚ a posilnenie jej odolnosti a pozície 
technologického lídra v oblasti polovodičových 
technológií a aplikácií. Európsky akt o čipoch má 
tiež posilniť celkovú konkurencieschopnosť 
a odolnosť Európy a pomôcť dosiahnuť digitálnu 
aj zelenú transformáciu.

Z podkladov Európskej komisie spracovala Vlasta RAFAJOVÁ

Nový rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok formou prilákania 
investícií a zvýšenia výrobných kapacít, ktoré sú veľmi potrebné na 
to, aby sa darilo inováciám v oblasti vyspelých uzlov či inovatívnych 
a energeticky účinných čipov. 
Fond pre čipy, ktorý uľahčí prístup startupov k fi nancovaniu, pomôže 
im tak zdokonaliť inovácie a prilákať investorov. Jeho súčasťou bude 
aj špecializovaný nástroj kapitálového investovania do polovodičov 
v rámci Programu InvestEU na podporu rozširujúcich sa podnikov 
a MSP s cieľom uľahčiť ich expanziu na trhu.
Koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a Komisiou na mo-
nitorovanie ponuky, odhadovanie dopytu a predvídanie nedostatku 
polovodičov. Bude monitorovať hodnotový reťazec polovodičov, a to 
tak, že od podnikov bude čerpať kľúčové spravodajské informácie 
s cieľom zmapovať hlavne slabé stránky a nedostatky. V rámci ne-
ho bude prebiehať spoločné krízové posúdenie a budú sa koordino-
vať vhodné opatrenia z nového súboru nástrojov pre núdzové situá-
cie. Zároveň umožní rýchlo a rozhodne reagovať, a to plným využitím 
vnútroštátnych nástrojov a nástrojov EÚ.

Ako v tejto súvislosti uviedol komisár pre vnútorný trh Thierry Breton, 
bez čipov nebude ani digitálna ani zelená transformácia a ani vedú-
ce postavenie v oblasti technológií. „Zabezpečenie dodávok najvy-
spelejších čipov sa stáva ekonomickou a geopolitickou prioritou. Má-
me vysoký cieľ, zdvojnásobiť podiel na svetovom trhu do roku 2030 
na 20 % a vyrábať najsofi stikovanejšie a energeticky najúčinnejšie 
polovodiče v Európe. Zákonom o čipoch EÚ posilníme špičkovú úro-
veň nášho výskumu a pomôžeme mu prejsť z laboratória do výroby. 
Mobilizujeme značné verejné fi nančné prostriedky, ktoré už priťahujú 
značné súkromné investície. A pripravujeme všetko na to, aby sme 
zabezpečili celý dodávateľský reťazec a zabránili budúcim otrasom 
v našom hospodárstve, podobným tým, ktoré vidíme pri súčasnom ne-
dostatku čipov.“
Členským štátom je adresovaná výzva, aby v súlade s odporúčaním 
začali bezodkladne s koordinačným úsilím, a mohli tak lepšie pocho-
piť aktuálny stav hodnotového reťazca polovodičov v celej EÚ, pred-
vídať možné narušenia a prijať nápravné opatrenia na prekonanie 
súčasného nedostatku, až kým nebude prijaté nariadenie. Bude po-
trebné, aby Európsky parlament a členské štáty prerokovali návrhy 
Komisie týkajúce sa  aktu o čipoch v rámci riadneho legislatívneho 
postupu. Keď sa tak stane, bude nariadenie priamo uplatniteľné v ce-
lej EÚ.
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Slovenský priemysel aj Slovenský priemysel aj 
export vlani výrazne rástli.export vlani výrazne rástli.

Má to však svoje „ale“

Priemyselná produkcia vykázala na Slovensku 
v roku 2021 medziročný rast o viac ako 10 %, čím 
dorovnala prepady z roku 2020. Hoci priemysel vlani 
rástol najdynamickejšie za posledné desaťročie, 
oproti roku 2019 si však polepšil len o 0,3 %. Vývoz 
tovaru zo Slovenska bol minulý rok takisto rekordný. 
Medziročne vzrástol o 16,3 % a zároveň takmer 
o 10 % prekročil predpandemické hodnoty z roku 
2019. Výrazne vyšší bol však aj dovoz tovaru.

Priemyselná produkcia Slovenska v roku 2021 medziroč-
ne vzrástla o 10,4 %, a tak dosiahla najvýraznejší rast 
za posledných desať rokov. Tento rast tak vykompenzoval 
prepad v predchádzajúcom roku 2020, kedy priemysel 
znížil výkon o 9 %. V súhrne za rok 2021 bolo v pluse 
až trinásť z 15 jeho odvetví1), ktoré vykázali vyššiu vý-
robu. Na úroveň produkcie z obdobia pred pandémiou 
(z r. 2019) sa nepodarilo dotiahnuť piatim priemyselným 
odvetviam, medzi ktoré patrila aj najvplyvnejšia výroba 
dopravných prostriedkov. Do úrovne produkcie z roku 
2019 jej chýbalo takmer 13 %.

Medziročný pokles sa prejavil len v menej podstatnej 
ťažbe a dobývaní, či výrobe koksu a ropných produktov.

Z podkladov Štatistického úradu SR spracovala Vlasta RAFAJOVÁ, ilustračné foto U. S. Steel Košice
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Výrobu brzdili aj chýbajúce čipy
Z priemyselných odvetví1) sa na celkovom raste minuloročnej produk-
cie najvýznamnejšie podieľali výroba kovov, a tiež výroba strojov 
a zariadení, obe vzrástli o vyše 20 %. Po tom, čo v roku 2020 dosiahli 
obidve tieto zložky medziročný pokles produkcie, väčšinu mesiacov 
roka 2021 vykazovali výrazné medziročné rasty. K rastu celkovej 
priemyselnej produkcie prispela aj zvýšená dodávka elektriny a plynu 
(o 12,3 %), výroba výrobkov z gumy a plastu (o 11,1 %) a aj výroba 
dopravných prostriedkov (o 4,4 %). Podielovo najvýznamnejšia výro-

ba dopravných prostriedkov zápasila minulý rok s nedostatkom čipov, 
ktorý výrazne brzdil v druhej polovici roka jej výrobu. Rast priemysel-
nej produkcie nepatrne znížil pokles v ťažbe a dobývaní (o 5,4 %) 
a vo výrobe koksu a ropných produktov (o 0,4 %). 
Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba pred-
metov dlhodobej spotreby o 13,4 %, výroba pre medzispotrebu 
o 12,8 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 10,1 %, produkcia in-
vestičných prostriedkov o 9 % a výroba predmetov krátkodobej spot-
reby o 6,3 %.
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Skrátený názov Úplný názov

Výroba potravín Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov (divízie 10 až 12)

Výroba textilu a kože Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov (13 až 15)

Výroba drevených výrobkov Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač (16 až 18)

Výroba koksu a ropných produktov Výroba koksu a rafi novaných ropných produktov (19)

Výroba chemikálií Výroba chemikálií a chemických produktov (20)

Výroba farmaceutických výrobkov Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (21)

Výroba výrobkov z gumy a plastu Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov (22, 23)

Výroba kovov Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (24, 25)

Výroba počítačových výrobkov Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (26)

Výroba elektrických zariadení Výroba elektrických zariadení (27)

Výroba strojov i. n. Výroba strojov a zariadení inde neklasifi kovaných (28)

Výroba dopravných prostriedkov Výroba dopravných prostriedkov (29, 30)

Ostatná výroba Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení (31 až 33)

Dodávka elektriny a plynu Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (35)

Dodávka vody a odpady
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpa-
dov (36 až 39)

Porovnanie s obdobím pred pandémiou 
– rok 2021 oproti roku 2019
Vplyvom pandémie bol vývoj priemyselnej produkcie počas celého 
roka 2020 a 2021 špecifi cký. S cieľom poskytnúť informácie, do 
akej miery sa priemysel vysporiadal s dopadmi pandémie, ŠÚ SR 
porovnal hodnoty produkcie aj s rokom 2019.
V takomto porovnaní bola priemyselná produkcia minulý rok na pri-
bližne rovnakej úrovni ako v roku 2019, rast dosiahol len 0,3 %. 
Spomedzi 15 priemyselných odvetví sa podarilo prekonať produk-
ciu z predpandemického roka 2019 desiatim, ich rasty sa pohybo-
vali od 0,7 % v prípade výroby výrobkov z gumy a plastu až po 
19,4 % pri dodávke elektriny a plynu.

Nižšiu produkciu ako v roku 2019 dosiahlo päť zložiek priemyslu 
a ich zaostávanie predstavovalo od 5 % do 24 %. Najvplyvnejšia 
výroba dopravných prostriedkov zaznamenala 13 % pokles a nedo-
kázala tak vlani najmä v dôsledku pretrvávajúceho problému s do-
dávkami komponentov a následným prerušovaním výroby dorovnať 
vysoký prepad produkcie z roku 2020.

V závere roka sa výroba automobilov rozbehla
V medziročnom porovnaní vývoja (december 2021 v porovnaní s de-
cembrom 2020), priemyselná produkcia na konci roka druhý mesiac 

1)Odvetvia priemyslu podľa Štatistickej klasifi kácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2

pokračovala v raste, v decembri bola medziročne vyššia o 8,9 %. 
Z pätnástich priemyselných odvetví prekročilo úroveň decembra 
2020 až trinásť %. 

Najviac sa na celkovom raste produkcie podieľala zvýšená výroba 
strojov a zariadení (o 17,4 %), ktorá už jedenásty mesiac v rade 
pokračovala v dvojcifernom raste. Na konci roka sa po štyroch me-
siacoch poklesu zvýšila aj výroba dopravných prostriedkov (o 6 %), 
ktorá sa tak snažila dohnať výpadky výroby z predchádzajúcich 
mesiacov. Zvýšenie produkcie ovplyvnila aj vyššia dodávka elektri-
ny a plynu (o 7,5 %), výroba potravín (o 19,2 %) a ostatná výroba 
(o 19,2 %). Celkovú produkciu ovplyvnil pokles v ťažbe a dobývaní 
(o 22,7 %) a vo výrobe textilu a kože (o 6,6 %).

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s decem-
brom 2020 zvýšila produkcia predmetov krátkodobej spotreby 
o 20,7 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 18 %, produkcia 
súvisiaca s energetikou o 9,5 %, produkcia investičných prostriedkov 
o 8,3 % a výroba pre medzispotrebu o 5,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decem-
bri 2021 oproti novembru 2021 zvýšila o 0,8 %.
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Rekordný export aj napriek jesenným výpadkom 
Za celý rok 2021 vývoz tovaru zo Slovenska medziročne vzrástol 
o 16,3 % a zároveň o takmer desatinu prekročil hodnoty z roku 2019, 
teda pred pandémiou. Ovplyvnil to najmä vyšší export motorových 
vozidiel a trhových výrobkov. Výrazne vyšší bol aj dovoz tovaru. 
Medziročné rasty o viac ako 50 % zaznamenal dovoz minerálnych 
palív, a to najmä pre rastúce ceny plynu, elektriny či ropy. Tie stiahli 
do vyššieho mínusu aj výsledok zahraničného obchodu v poslednom 
mesiaci roka.

Zo Slovenskej republiky bol vlani podľa predbežných údajov vyve-
zený tovar v hodnote 88,3 mld. eur, čo bolo najviac v histórii samo-
statného Slovenska. Po minuloročnom poklese (o 5,5 %) sa tak opäť 
dostal do vyššieho rastu. Rovnako rekordný bol však aj dovoz tova-
ru, ktorý dosiahol 86,6 mld. eur a aktuálne medziročne vzrástol až 
o 19,3 %. Prebytok obchodnej bilancie za január až december 2021 
dosiahol 1,7 mld. eur. Bol síce o polovicu nižší ako v roku 2020, ale 
súčasne takmer až o 60 % vyšší ako v roku 2019.

Vplyvom pandémie bol vývoj zahraničného obchodu počas celého 
roka 2020 a 2021 špecifi cký. S cieľom poskytnúť informácie, do 
akej miery sa zahraničný obchod vysporiadal s dopadmi pandémie, 
ŠÚ SR porovnal hodnoty dovozu či vývozu aj s rokom 2019.

Stroje a prepravné zariadenia vrátane áut 
tvorili 61 % vývozu
Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo na celoročnej báze me-
dziročný nárast deväť a zároveň všetkých deväť v nominálnej hodno-
te prekonalo aj hodnoty spred pandémie (v r. 2019). Najväčší vplyv 
na zvýšení vývozu tovaru zo Slovenska mala najviac obchodovaná 
trieda v zahraničnom obchode SR – Stroje a prepravné zariadenia 
(SITC 7), kam patrí aj vývoz áut. Export v tejto triede medziročne pri-
dal napriek odstávkam vo výrobe automobiliek 10,7 % a prekonal aj 
hodnoty z obdobia pred pandémiou o 7,7 %. Export vykazoval vyš-
šie hodnoty ako v predkoronovom roku 2019 celkovo osem z dvanásť 

mesiacov roka 2021. Stroje a prepravné za-
riadenia tvorili vlani 61 % podiel na celkovom 
vývoze. Ich podiel sa ale oproti roku 2020 aj 
2019 mierne znížil.

Celkovú hodnotu vyvezeného tovaru v ro-
ku 2021 pozitívne ovplyvnil zvýšený export 
druhej najobchodovanejšej triedy Trhové vý-
robky (SITC 6), kam patria produkty viacerých 
významných slovenských priemyselných odvet-
ví, ako je výroba a spracovanie kovov, hutníc-
tvo, gumárenstvo a pod. Medziročne bol vyšší 
o 36,8 % a zároveň o takmer 19 % prekročil aj 
hodnoty spred pandémie. Podiel na celkovom 
vývoze tovaru zo Slovenska sa vlani oproti ro-
kom 2020 a 2019 mierne zvýšil na 17 %.

Pri dovoze vykázalo na celoročnej báze me-
dziročný nárast všetkých desať tried a deväť 
z nich prekonalo aj hodnoty spred pandémie. 
Dovoz najobchodovanejšej triedy – Stroje 
a prepravné zariadenia medziročne vzrástol 
o 12,6 % a oproti obdobiu pred pandémiou 
bol vyšší o 4,1 %. Tvorili tak vlani takmer po-
lovičný podiel na celkovom dovoze. V druhej 
najobchodovanejšej triede Trhové výrobky 
vzrástol dovoz medziročne o viac ako štvrtinu 
a zároveň výraznejšie prekročil hodnoty dovo-
zu v roku 2019.

Celkovo vysoké hodnoty dovozu ovplyvnili aj rastúce ceny vybraných 
energií a materiálov, medziročne najdynamickejšie vrástla hodnota 
dovozu v triedach Minerálne palivá (kam patrí ropa, zemný plyn 
a elektrina) ako aj Surové materiály, v oboch prípadoch o viac ako 
55 %.
Vývoz do členských štátov EÚ v súhrne za celý rok 2021 medziroč-
ne vzrástol o 18 % a z celkového vývozu tvoril podiel 80 %. Dovoz 
z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal takmer 65 % 
a medziročne vzrástol o približne 16 %. 

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až decembri 2021 oproti 
rovnakému obdobiu roka 2020 vzrástol o 10 % a z celkového vývozu 
tvoril približne pätinu. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom 
dovoze podieľal jednou tretinou a medziročne vzrástol o 27 %.

Vývoj zahraničného obchodu – porovnanie
 december 2021/ december 2020
Celkový vývoz tovaru dosiahol v decembri 2021 hodnotu 7,6 mld. eur, 
pri medziročnom raste o 18,5 %. Bolo to najvýraznejšie zvýšenie od 
mája 2021, kedy sa v dynamike exportu prejavil vplyv vysokých pre-
padov počas jarných mesiacov roku 2020. Celkový dovoz tovaru 
dosiahol 7,8 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 25 %. Saldo zahranič-
ného obchodu bolo pasívne v objeme 255 mil. eur.

V decembri 2021 dosiahlo medziročný rast vývozu aj dovozu deväť 
tried zahraničného obchodu. Rasty dosahovali od 9 % až po 114 % 
pri exporte a od 12 % do 117 % pri importe. Najpomalším tempom 
rástol v decembri 2021 medziročne vývoz aj dovoz v triede Stroje 
a prepravné zariadenia. Ale aj tak jeho hodnoty o viac ako 10 % 
prevýšili tie z decembra 2019.

Po sezónnom očistení údajov celkový vývoz tovaru v decem-
bri 2021 dosiahol 8,1 mld. eur, pri medziročnom raste o 15 %. Celko-
vý dovoz tovaru sa zvýšil o 23,1 % na 8,2 mld. eur. Saldo zahranič-
ného obchodu bolo pasívne v objeme 103,9 mil. eur.
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Tento článok vám poskytne najdôležitejšie informácie 
o štandarde TISAX a odpovede na najfrekventovanejšie 
otázky našich zákazníkov.

 
Posudzovanie TISAX
Preverovanie súladu TISAX sa vykonáva na základe ka-
talógu VDA Information Security Assessment, ktorý sa 
používa ako základ pre audity už v 2 500 spoločnos-
tiach v 40 krajinách. Posudzovanie vykonávajú audíto-
ri schválení asociáciou ENX (napr. Veľká štvorka, TÜV 
SÜD, atď.).
 
Mechanizmus hodnotenia a výmeny 
TISAX výsledkov
Registrovaní účastníci si môžu vymieňať výsledky pros-
tredníctvom online platformy (TISAX Exchange). Zdieľa-
ním výsledkov na ENX portáli informujete všetky zúčast-
nené organizácie o tom, že vaša spoločnosť je v súlade 
s hodnotením TISAX.  

TISAX vs. ISO 27001
TISAX vychádza zo štandardu ISO 27001 a je rozšíre-
ný o požiadavky pre ochranu prototypov, riadenie rizík 
podľa normy ISO 27005 a ochrany osobných údajov 
podľa GDPR. Zároveň rozširuje opatrenia pre informač-
né systémy v cloudoch podľa noriem ISO 27017 a ISO 
27018. Zásadný rozdiel oproti ISO 27001 je v tom, že 
systém hodnotenia nie je binárny, ale zavádza sa matu-
rity model zrelosti v rozsahu 0 – 5 bodov, kde minimál-
na úroveň zhody je 3.

Požiadavky TISAX
Aby organizácie získali súlad so štandardom TISAX, 
musia spĺňať požiadavky stanovené v katalógu hod-
notenia VDA ISA, ktorý pozostáva z troch modulov:
(1) Informačná bezpečnosť, (2) Ochrana prototypov, 
(3) Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR. 

Poznáte TISAX?
Ing. Igor STRAKA a Ing. Tomáš POLAKOVIČ, konzultanti TISAX, Q-TRUST s.r.o

Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA), ktoré zastrešuje viac ako 700 fi riem 
(napr. BMW, VW, Audi, Mercedes – Benz, Opel, Porsche, Škoda a ďalšie), zaviedlo štandard 
pre riadenie informačnej bezpečnosti, ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií 
v súlade s požiadavkami automobilového priemyslu. Nazýva sa TISAX – Trusted Information 
Security Assessment Exchange, je postavený na štandarde ISO 27001 a v skratke zname-
ná dôveryhodnú výmenu hodnotení informačnej bezpečnosti.

TISAX audit – jednotlivé kroky

Registrácia: Spoločnosť sa zaregistruje do TISAX a odošle svoje sebahod-
notenie na základe dotazníka VDA ISA vrátane cieľovej úrovne certifi kátu.

Výber poskytovateľa auditu: Spoločnosť si vyberie poskytovateľa auditu.

Kontrola hodnovernosti/počiatočná kontrola: Audítor overí, či bolo dokonče-
né sebahodnotenie vrátane dokumentovaných informácií.

Optimalizácia: Spoločnosť odstraňuje nedostatky, ktoré boli identifi kované 
počas prvotného auditu.

Hodnotenie: Spoločnosť absolvuje hodnotenie TISAX (úroveň AL2 cez video-
konferenciu, úroveň AL3 na mieste).

Optimalizácia: Spoločnosť odstraňuje slabé stránky, ktoré boli zistené pri 
hodnotení TISAX.

Následná kontrola: Spoločnosť musí preukázať zavedenie nápravných opat-
rení k nedostatkom identifi kovaným počas hodnotenia. 

Zdieľanie: Spoločnosť zverejňuje výsledky auditu prostredníctvom portálu 
ENX dobrovoľne.
 

Audítor predloží výsledky hodnotenia asociácii ENX. Ak existujú menšie od-
chýlky od kritérií, spoločnosti sa udelí dočasný „label“ TISAX. Trvalý „label“ 
nebude udelený, pokiaľ nebudú odchýlky odstránené. 
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www.tisax.sk
Email:  info@tisax.sk
Tel.: +421 918 787 668
Tel.: +421 917 941 299

Ste pred úlohou zavedenia TISAXu?

Sme tu pre Vás. Sme dynamická asociácia 
audítorov, zameraná na štandard TISAX. 
Hovoria za nás výsledky. Úspešné imple-
mentácie, audity a vzdelávacie akcie. Máme 
35 spokojných slovenských ako aj zahranič-
ných zákazníkov. 

TISAX poradenstvo

TISAX implementácia

TISAX certifi kácia

TISAX tréningy

Posudzovanie TISAX – dĺžka
Medzi počiatočnou kontrolou a konečným výsledkom auditu v sú-
lade s TISAX nemôže uplynúť viac ako deväť mesiacov. To je maxi-
málny čas na odstránenie akýchkoľvek nezhôd. Posúdenie zhody 
je platné tri roky. 

Najčastejšie otázky klientov
Prečo by sme sa mali zúčastniť cvičenia nazývaného TISAX?
Členovia globálneho dodávateľského reťazca automobilového prie-
myslu sa dohodli, že všetci dodávatelia pre nové projekty by mali 
spĺňať jednotnú úroveň informačnej bezpečnosti podľa TISAXu. Ak ju 
nesplníte, budete mať problém s účasťou na nových projektoch. 

Vyžaduje sa posúdenie TISAX aj pre dodávateľské spoločnosti 
a poskytovateľov služieb?
TISAX sa neobmedzuje len na výrobné spoločnosti, ale pokrýva 
celý dodávateľský reťazec. 

Koho v rámci spoločnosti sa bude TISAX týkať?
Implementácia štandardu vyžaduje zahrnutie všetkých zamestnan-
cov vrátane manažmentu, nákupu, HR, logistiky, IT, kvality, údržby, 
projektového riadenia, testovania, ale aj výroby. 

Koľko peňazí a času treba dedikovať na TISAX?
Štandardne náklady rozdeľujeme na tri časti: na poradenstvo, na 
audit a náklady na realizáciu opatrení. Vieme vám zabezpečiť au-
dítora a garantovanú cenovú ponuku za audit. Vieme vám vypra-
covať cenu za poradenstvo formou výberu z našich implementač-
ných balíkov. Prvá časť implementácie začína GAP analýzou a tá 
nám určí časový rozsah a objem peňazí potrebných na zabezpe-
čenie technického súladu. 

Kde nájdem ďalšie informácie o TISAXe?
Sme tu pre vás. Počas jednej hodiny webovej konferencie si prej-
deme všetky relevantné informácie. Spoločne nájdeme efektívne 
riešenie implementácie a auditu. Kontaktujte nás a dohodnite si 
stretnutie. Samozrejme, úvodná konzultácia je nezáväzná a bez-
platná.

Potrebné informácie o celom procese, ponúkaných 
balíkoch služieb, príručky TISAX, hodnotiaci formulár 

ako aj iné zdroje nájdete na linku:  
www.tisax.sk/audit
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Ako uvádzajú organizátori podujatia, už v januári tohto roka – teda 
pol roka pred konaním podujatia – sa k účasti na veľtrhu prihlásili 
všetci významní hráči. Robotický sektor budú tento rok v Mníchove 
zastupovať spoločnosti ako ABB, DENSO, Doosan Robotics, Epson, 
FANUC, Hanwha, igus, Kawasaki, KUKA, Omron, Stäubli, Universal 
Robots, Yamaha a Yaskawa. Zo sektora montážnej a manipulačnej 
techniky sa zúčastnia: Asys, ATS, Bosch Rexroth, DEPRAG, Festo, 
HAHN Group, Manz, Mikron Automation, PIA Automation, Rhein-
-Nadel-Automation, Schaeffl er, SCHUNK, STIWA, teamtechnik Ma-
schinen und Anlagen, Weber Schraubauto-maten, Weiss, Zeltwan-
ger, ZVB, Zimmer a mnoho ďalších. Sektor strojového videnia budú 
v Mníchove reprezentovať: Asentics, Basler, Carl Zeiss, Euclid Labs, 
IDS, Inxpect, ISRA Vision, MVTec, Visual Components a VMT. Sektory 

Vlasta RAFAJOVÁ, Messe München

Veľtrh automatica v Mníchove, ktorý sa koná každé dva roky, je najväčším robotickým podujatím svojho 
druhu na svete. Posledný živý ročník, ktorý sa uskutočnil v júni 2018, pritom prekonal všetky doterajšie 
rekordy. Videlo ho vyše 46 000 návštevníkov a prezentovalo sa na ňom 890 vystavovateľov. Nasledu-
júca automatica sa v roku 2020 zo známych pandemických dôvodov neuskutočnila, aby sa tento rok 
opäť vrátila vo veľkom štýle. Svoju účasť na tohtoročnom podujatí od 21. do 24. júna už potvrdili všetci 
lídri odvetvia.

senzorovej techniky, technológie riadiacich systémov a priemyselnej 
komunikácie, softvéru a cloud computingu, bezpečnostnej techniky, 
polohovacích systémov, pohonnej techniky, dodávateľského inži-
nierstva, ako aj výskumu a technológie budú tiež dobre zastúpené 
vystavovateľmi, ako napr. Balluff, Beckhoff, Cenit, DLR, EUCHNER, 
Fraunhofer, HIWIN, KEYENCE, LEANTECHNIK, LEONI, maxon, 
Nabtesco, Neugart, SICK, Siemens, SUMITOMO, UNIMOTION 
a wenglor sensoric,...

Okrem spomenutých etablovaných lídrov sa na veľtrh automatica 
2022 prihlásila aj početná skupina nováčikov (Agile Robots, Apera, 
exoIQ, Franka Emika, fruitcore robotics, incubedIT, Isochronic, Kas-
sow, Mech-Minds, Micropsi Industries, Neura Robotics, Robotiq, Re-

automatica 2022 automatica 2022 
opäť otvorí dvere do sveta robotiky
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think, robominds, Techman Robot, Wandelbots, Yuanda Robotics, Xita-
so), ktorá využije automaticu  2022 ako príležitosť predstaviť samých 
seba ostatným hráčom na trhu i návštevníkom.

Digitálna transformácia aj trvalá udržateľnosť
Pre vystavovateľov aj návštevníkov bude automatica 2022 zameraná 
na inovácie a produkty súvisiace s už dobre etablovanými témami 
„Digitálna transformácia“, „Umelá inteligencia“ a „Človek a stroj“. Te-
matickou novinkou veľtrhu bude však tento rok aj „Trvalo udržateľná 
výroba“. Zaradenie medzi nosné tematiky podujatia, je dôsledkom 
globálneho diania, keďže  trvalá udržateľnosť sa stáva východisko-
vým konceptom pre budúcu existenciu a rozvoj všetkých kategórií ľud-
skej civilizácie, priemysel nevynímajúc. Zaradenie trvalo udržateľnej 
výroby medzi tematiky robotického veľtrhu je motivované aj cieľom 
EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. To si vyžaduje 
rýchle zmeny v automatizácii, čo predstavuje veľkú výzvu pre celý 
priemysel. Podľa organizátorov ponúka automatica 2022 perfektnú 
platformu na prezentáciu rôznych prístupov k tomuto cieľu.

Známe miesto, nové paralelné podujatia
Prehľadné, dobre organizované a skvele vybavené výstavisko v Mní-
chove spolu s prívetivým júnovým počasím vytvára tie najlepšie pred-
poklady a zázemie na konanie kvalitného veľtrhového podujatia. 
Známe haly A4 až A6 a B4 až B6 sú už pridelené a k tradičným 
vystavovateľom pribudnú tento rok aj takí, ktorí sa na podujatí dopo-
siaľ neprezentovali. Súbežne s automatica 2022 sa totiž v rovnakom 
termíne uskutočnia aj paralelné veľtrhy: analytica (popredný svetový 
veľtrh laboratórnej techniky, analýzy a biotechnológie) a ceramitec 
(popredný medzinárodný veľtrh keramiky). Pridanie dvoch nových 
odvetví prinesie účastníkom podujatia veľkú výhodu, keďže význam-
né presahy medzi veľtrhmi umožnia zužitkovať aj vzniknuté synergie.

Špičkový sprievodný program
Medzinárodné sympózium o robotike (ISR) sa bude konať v pondelok 
20. júna a utorok 21. júna 2022. Popredná svetová konferencia o ro-
botike pod záštitou IFR (Medzinárodnej federácie robotiky) ponúkne 
dôkladný pohľad na najnovšie robotické technológie. 
V rámci veľtrhu budú slávnostné udelené Ceny Josepha F. Engelber-
gera, považované za najprestížnejšie priemyselné ocenenie na svete, 
a uskutoční sa aj slávnostné odovzdávanie cien IERA (Innovation and 
Entrepreneurship in Robotics and Automation).

Jedinečný „munich_i high-tech summit“ v stredu 22. júna 2022 zozná-
mi návštevníkov so súčasným stavom výskumu a aplikácií v robotike 
a umelej inteligencii. Prototypy zblízka si môžete pozrieť na špeciál-
nej výstave „AI.Society“, mladé talenty predvedú zasa svoje schop-
nosti na súťaži „Robothon®“, kolaboratívnej vývojovej súťaži, ktorá sa 
koná online a kde sa nové nápady premieňajú na softvér a hardvér 
s pôsobivou rýchlosťou.
Pravidelné „fórum automatica“ ponúka know-how o všetkých trendo-
vých témach. „START-UP Arena“ bude opätovne aj tento rok podpo-
rovať vytváranie sietí medzi inovátormi, priemyslom a investormi, aby 
sa nové nápady mohli rozvíjať od nápadu až po uvedenie na trh. 
K dispozícii bude aj „Test Zone“, v ktorej sa budú dať priamo na mies-
te vyskúšať aplikácie robotiky a automatizácie.  
Ďalšie ponuky sprievodných podujatí organizátori priebežne pripra-
vujú a dopĺňajú. K dispozícii sú na 
https://automatica-munich.com/en/supporting-program/overview/.

Rast priemyslu pokračuje
Opätovné organizovanie veľtrhu automatica v živom osobnom formá-
te prichádza v pravý čas, keďže toto odvetvie neustále rastie. Frank 
Konrad, generálny riaditeľ spoločnosti HAHN Automation GmbH, 

potvrdzuje: „Náš priemysel je na vzostupe: 
kvôli pandémii spoločnosti odložili investície 
do robotiky a automatizácie a teraz majú 
obrovské meškanie. Nové obchody zároveň 
podporujú témy klimatickej neutrality a udr-
žateľného využívania zdrojov.“ Asociácia 
robotiky a automatizácie nemeckej organi-
zácie VDMA, ktorá je spoluorganizátorom 
a koncepčným partnerom veľtrhu automa-
tica, v tlačovej správe z decembra 2021 
oznámila, že v tomto roku očakáva silný rast 
odvetvia o desať percent. Združenie očaká-
va, že obrat odvetvia dosiahne v roku 2022 
približne 14,7 miliardy eur, čo presne zod-
povedá predkrízovej úrovni z roku 2019.
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Od svého založení v roce 1986 se Joyson PlasTec GmBH stal předním 
dodavatelem plastových komponent pro automobilové výrobce. Jeho 
portfolio zahrnuje interiérové a exteriérové díly na bázi vstřikování 
plastů jak pro osobní, tak nákladní vozy. Společnost patří do skupiny 
Ningbo Joyson Electronic, jejíž pobočky zásobují přední automobi-
lové značky elektronikou a dalšími díly. Joyson PlasTec zaměstnává 
zhruba 380 lidí v bavorském Alberthausenu.

Infor CloudSuite Automotive
Infor CloudSuite Automotive představuje platformu splňující všechny 
klíčové potřeby automobilového průmyslu. Obsahuje široké spektrum 
funkčností zaměřených za řízení výroby a kvality, řízení dodavatelské-
ho řetězce, plánování a řízení vztahů se zákazníky. Rovněž integruje 
analytické řešení Infor Birst.  Zákazník od zprovoznění očekává výraz-
né zrychlení reportovacích a rozhodovacích procesů. 

Cloudové řešení Cloudové řešení 
pro automobilový průmysl

Řešení nabízí podporu v oblasti Internetu věcí (IoT), machine-to-machi-
ne konektivity a elektronické výměny dat (EDI) postavené na platfor-
mě Amazon Web Services (AWS). Vedle maximální úrovně bezpeč-
nosti a výkonností byly hlavními důvody pro volbu řešení Infor také 
škálovatelnost a příznivý poměr cena/výkon cloudové varianty.

„Výhodou tohoto řešení je, že dokonale navrženo pro potřeby au-
tomobilového průmyslu a je vysoce škálovatelné,“ řekl Jörg Koch, fi -
nanční ředitel Joyson PlasTec. „Infor CloudSuite Automotive je živé 
softwarové řešení a díky multi-tenantnímu cloudu budeme mít k dis-
pozici vždy nejaktuálnější technologie a budeme se moci soustředit 
výhradně na hlavní výzvy svého podnikání.“
Během nasazení zákazník využije nejnovějšího implementačního 
konceptu 60-30-10, kdy bude s pomocí implementačního akcelerá-
toru nasazeno 60 % standardní funkčnosti a procesů a dalších 30 % 
s využitím konfi gurátoru k zajištění hladkého přechodu na ostrý pro-
voz. Zbylých 10 % vysoce specifi ckých a unikátních podnikových pro-
cesů bude vyřešeno dodatečně. Takto bude zajištěna vysoká kvalita 
a rychlost nasazení celého systému.

Společnost Infor
Infor je vedoucí globální dodavatel podnikového cloudového softwa-
ru pro specifi cká odvětví. Vyvíjíme ucelená řešení pro podniky a or-
ganizace z průmyslové výroby, automotive, leteckého průmyslu, dis-
tribuce, zdravotnictví a elektrotechniky.  Klíčové podnikové aplikace 
a služby Infor nabízejí významné provozní výhody, vysokou úroveň 
zabezpečení a rychlé nasazení. Zákazníkům garantujeme obchodní 
přínosy a inovace, které řeší jejich stávající i nové odvětvově-specifi c-
ké výzvy. Více než 65 000 zákazníků ze 175 zemí se segmentu ma-
lých, středních i velkých fi rem se spoléhá na podporu našich 17 000 
zaměstnanců a jejich detailní odvětvové znalosti k překonání aktuál-
ních změn na trhu a dosažení svých obchodních cílů. Jako společnost 
skupiny Koch poskytujeme významné fi nanční zázemí a dlouhodobou 
vizi pro vzájemně prospěšné a trvalé vztahy se svými zákazníky, part-
nery a zaměstnanci. 

Text a foto Infor

Infor, dodavatel cloudových aplikací, oznámil, že  
společnost Joyson PlasTec GmbH bude imple-
mentovat Infor CloudSuite Automotive, multi-te-
nantní cloudové řešení specifi cky určené pro 
automobilový průmysl. Výrobce plastových kom-
ponent do automobilového průmyslu tím získá 
větší fl exibilitu a schopnost rychle reagovat na 
změny na extrémně konkurenčním trhu.
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Elektronický modul je srdcem každého elektromobilu. Poměrně nenápad-
né zařízení není o mnoho větší než krabice od bot a váží asi dvanáct kilo-
gramů; jako centrální řídicí prvek ve vozidle převádí stejnosměrný proud 
z baterií na střídavý. Teprve potom může motor pracovat s energií s nulo-
vými emisemi a přeměnit ji na hnací sílu. I přesto, že elektromobilita zažívá 
boom, jde v automobilovém průmyslu o poměrně novou technologii, a to 
hlavně z hlediska zkušeností s výrobou a vývojem modelů automobilů. 

Automatizovaná výroba 
řídicího prvku elektromobility 
Žádané jsou proto vhodné koncepty pro inteligentní výrobu elektromo-
bilů a jejich integraci do výrobního procesu. Dodavatelé zde hrají vý-
znamnou roli. V tomto případě totiž nedodávají pouze prefabrikované 
a přesně padnoucí komponenty, jak tomu bylo obvykle v minulosti, ale 

Text a foto KUKA CEE GmbH

Elektromobilita je v automobilovém průmyslu po-
měrně mladé odvětví podnikání, proto je zde důle-
žité neustále posouvat hranice možností. Z tohoto 
důvodu vyvinula společnost SAR, specializující 
se na automatizaci, kompletní výrobní linku pro 
plně automatickou výrobu elektronického modu-
lu – který tvoří srdce elektromobilů – s využitím 
jedenácti robotů KUKA. 

také se aktivně podílejí na procesu vývoje. Jednou z takových společností 
je SAR z bavorského Dingolfi ngu specializující se na automatizaci. SAR 
mimo jiné vyvíjí a vyrábí výrobní řešení pro automobilový průmysl a jeho 
partnery.

Srdce vozidla vzniká pomocí robotů KUKA 
Jedním takovým příkladem je výrobní linka elektronických modulů elek-
tromobilů na zakázku pro dodavatele první třídy. A – stejně jako tomu 
je u operací srdce – nejde o snadný úkol. „Naším cílem je využít robota 
jako nástroj k nalezení chytrých řešení, kterých nelze dosáhnout běžným 
přístupem,“ vysvětluje Georg Dullinger, vedoucí prodeje ve společnosti 
SAR. V tomto případě to znamená zřízení automatizovaného výrobního 
zařízení, které nejen montuje komponenty určené k montáži do elektromo-
bilů, ale také řídí a monitoruje všechny kroky procesu – od označování 
jednotlivých dílů přes šroubovací a lepicí úkony, až po testování a kontrolu 
mezikroků, a nakonec i hotového výrobku.

Automatizace: maximální fl exibilita 
jako základní požadavek
„Nestačí jen za sebe naskládat řadu robotických buněk,“ vysvětluje Dul-
linger. „Pro tyto procesy zatím neexistuje žádná šablona, žádné osvěd-
čené postupy.“ Místo toho vyvinula společnost SAR řešení pro všechny 
fáze automatizace – a jejich inteligentní kombinaci do celkové koncepce 
– dlouho předtím, než byly modely automobilů výrobců připraveny k sé-
riové výrobě. „Výzvou je dosáhnout vysoké míry fl exibility: během celé 
vývojové fáze se mohla neustále měnit podoba fi nálního modelu. Pevně 
dané byly pouze instalační rozměry vozidel. Vnitřní uspořádání však bylo 
vysoce modelované.“
I ve výrobních linkách stále dochází ke změnám automobilových součástek, 
které je třeba rychle řešit. Stručně řečeno: vývoj a výroba jsou extrémně 
proměnlivé. Což může patřit k důvodům, proč není pro technologického 
ředitele automobilky neobvyklé, že se objeví osobně, aby získal představu 
o stavu automatizace. „To bývá pro fi rmy naší velikosti zcela mimořádné,“ 
říká s úsměvem Franz Steinbauer, projektový manažer SAR.

Kardiostimulátor
elektromobility



  www.leaderpress.sk  | 1/2022                             | 25

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA
E l e k t ro m o b i l i t a

Průmyslové roboty zajišťují přesnou 
montáž elektromobilů
Ale výsledky této dlouhodobé vývojové fáze neslouží jen k přesvědčování 
šéfů: v současné konfi guraci výrobní linky se používá 28 robotů, z toho 
11 od společnosti KUKA. Provádějí všechny potřebné automatizační úko-
ny, aby sešroubovaly, slepily a zkontrolovaly 47 jednotlivých komponentů 
vozidla a nakonec je spojily se samotným vozem. Automatizace na nej-
vyšší úrovni. 
Jednotlivé kroky montážního procesu mohou na první pohled vypadat 
nenápadně: průmyslové roboty vkládají různé elektronické komponen-
ty do krytu řídicí jednotky elektrických vozů. Čistí a kontrolují, třídí nebo 
předělávají. Taková je alespoň základní koncepce. Srdeční řídící jednotka 
je však stejně citlivá jako životně důležitá pro hotový model elektromobi-
lu – a jednotlivé montážní kroky musí být podle toho prováděny pečlivě 
a přesně.

Robotický systém: šroubování ve sterilních 
podmínkách pro e-mobilitu
To například znamená, že místa lepení ve výrobním procesu jsou nejprve 
vyčištěna. Za tímto účelem projíždí KUKA KR AGILUS body plazmovým 
hrotem a zbavuje je částic nečistot a dalších kontaminantů ionizovaným 
plynem o teplotě 30 000 stupňů Celsia. Poté robot aplikuje těsnicí hmotu. 
KR CYBERTECH vkládá do skřínky další komponenty. „I nejslabší elektric-
ký proud může zničit citlivé součástky,“ říká Franz Steinbauer, „proto je 
zde elektromagnetická kompatibilita obzvláště důležitá.“
Robot pak komponenty sešroubuje. „Celkem použijeme 158 šroubů v os-
mi různých variantách,“ vysvětluje vedoucí projektu. „Systém přivádí šroub
skrz trubku každé čtyři vteřiny.“ I když to může znít triviálně, v praxi je to 
složitější. Protože šrouby jsou dodávány jako volně ložené zboží a tento 
typ balení tak vytváří tření mezi jednotlivými kovovými díly, musí defl ektor 
oddělovat šrouby a prach pomocí stlačeného vzduchu. Montáž probíhá 
v prakticky sterilních podmínkách.

Voda a elektřina jsou ve výrobě nekompatibilní – 
nebo snad ne?
„V průběhu celého montážního procesu shromažďujeme pro každou sou-
částku tzv. datový strom. To znamená, že od nejmenšího šroubku až po 
vnější kryt elektromobilu můžeme přesně vysledovat, odkud pocházejí 
a jak byly zpracovány. To nám následně umožňuje vyvodit závěry v pří-
padě, že řidič elektromobilu zaznamená poruchu,“ říká ex-šéf prodeje 
Georg Dullinger.

Mezitím jsou opakovaně prováděny testy těsnosti a funkční testy vozidla, 
tak aby byla zajištěna vysoká kvalita zpracování. Obzvláště fascinující je 
závěrečný krok: robot KR CYBERTECH zvedá z dopravníku hotové řídi-
cí jednotky pro elektromobily a plní je vodou. „Voda, elektřina a datové 
technologie by se vlastně nikdy neměly potkat,“ říká vedoucí projektu SAR 
Franz Steinbauer. „V tomto případě ale vše spojíme během zhruba 100 
sekund; voda se pak v následujících krocích používá k chlazení.“

Jaký stupeň automatizace je zapotřebí?
Robot KUKA umisťuje řídicí jednotky do vysokonapěťové a nízkonapěťo-
vé izolační kontrolní stanice – vždyť na konci výrobního procesu pulzuje 
střídavý proud „tepnami“ elektromobilu. Poté se do elektrických srdcí na-
hraje operační systém – řekněme, že se do nich vlije dech života. Jakmile 
jsou všechny testy pozitivní a veškerá voda je opět vypuštěna, jsou řídicí 
jednotky připraveny zahájit svůj život jako kardiostimulátory vozidel.

Operátoři v současné době nakládají výrobní linku a na jejím konci pak 
odebírají hotové řídicí jednotky pro elektromobily. V dlouhodobém výhle-
du by však mohl být i tento procesní krok automatický. „Pomocí autonom-
ního systému řízených vozidel bychom mohli již nyní nechávat vyzvednout 
různé elektronické komponenty z takzvaného supermarketu a odvážet je 
do stanic,“ říká Georg Dullinger. „Toto řešení je vysoce nastavitelné a při-
způsobitelné.“

Výrobní linku by bylo možné nastavit například do různých fází, přičemž 
její části by mohli využívat i dodavatelé ve svých vlastních závodech. 
„S pomocí robotů KUKA můžeme nabídnout libovolný stupeň rozšíření až 
po kompletní výrobu,“ říká Dullinger. „Jaký stupeň automatizace zavede-
me, záleží zcela na našich zákaznících.“

KUKA 
KUKA je globální automatizační korporace s obratem přibližně 2,6 mi-

liardy eur a zhruba 14 000 zaměstnanci. Společnost sídlí v německém 

Augsburgu. Jako jeden z předních světových dodavatelů inteligentních 

automatizačních řešení nabízí KUKA zákazníkům vše, co potřebují, 

a to z jednoho zdroje: od robotů a buněk až po plně automatizované 

systémy a jejich síťové propojení na trzích, jako je automobilový prů-

mysl, elektronika, kovy a plasty, spotřební zboží, elektronický obchod, 

maloobchod a zdravotnictví. (platné k 31. prosinci 2020)
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Text a foto SCHUNK Intec s.r.o.

SCHUNK otvára nové

Automatizácia bez rizika – presne to si želajú tak 
nováčikovia, ako aj profesionáli v oblasti automa-
tizácie, ktorých požiadavkou sú ešte rýchlejšie, 
spoľahlivejšie a bezpečnejšie procesy. Spoloč-
nosť SCHUNK ponúka praktický prístup k riešeniu 
tohto problému. Od začiatku roka 2021 môžu byť 
plánované aplikácie reálne overené v robotickom 
aplikačnom centre CoLab spoločnosti SCHUNK 
v Brackenheim-Hausen. Tento úspešný model 
nedávno spoločnosť SCHUNK exportovala aj do 
Číny a USA.

Čo poháňa výrobný priemysel vpred? Práve tejto téme sa dôkladne venoval 
infl uencer Jake Hall (#TheManufacturingMillennial) v rámci rozhovoru s To-
mom Reekom (viceprezident oddelenia predaja automatizácie) pri príleži-
tosti otvorenia nového centra CoLab v USA.

Automatizácia napreduje rýchlym tempom a stále viac si nachádza 
cestu do nových oblastí použitia. Ako technologický líder v oblasti 
uchopovacích systémov a upínacej techniky s rozsiahlymi aplikačnými 
znalosťami sprevádza spoločnosť SCHUNK svojich zákazníkov na 
ceste k automatizovaným procesom. Nápady sú pritom v tejto oblasti 
rozmanité, rovnako aj možné riešenia. 
Spoločnosť SCHUNK od začiatku roka 2021 v novom centre CoLab 
už overila niekoľko stoviek roboticky sprevádzaných procesných kro-
kov a optimalizovala ich pre úspešné použitie. Nedávno svoju ponuku 
rozšírila aj do Číny a USA. 

centrá CoLab v Číne a USA

V centre CoLab v Číne sú stredobodom pozornosti inteligentné uchopova-
cie technológie a upínacie systémy.

Testovanie a pochopenie automatizácie
Koncom októbra otvorila čínska dcérska spoločnosť spoločnosti 
SCHUNK centrum CoLab v Šanghaji. Na celkovej ploche 215 metrov 
štvorcových môžu teraz experti na mieste a naživo testovať a optima-
lizovať priemyselné aplikácie, napríklad pre automobilový priemysel, 
letecký a kozmický priemysel alebo zdravotnícku techniku. Stredo-
bodom pozornosti sú pritom nové digitálne procesy s inteligentnými 
produktmi, medzi ktoré patrí napríklad uchopovač malých dielov EGI 
a upínač nástrojov iTENDO2, ako aj uchopovacia technológia ADHE-
SO, ktorá si nevyžaduje energiu. „Prostredníctvom centra CoLab chce-
me našim miestnym zákazníkom uľahčiť vstup do sveta automatizácie. 
Testujeme súhru robotov s našimi produktmi,“ vysvetľuje Dr. Simon Du, 
generálny riaditeľ spoločnosti SCHUNK Intec Čína. Na tento účel sa 
v aplikačnom centre vykonávajú všetky potrebné testy a skúšky. Apli-
kační experti poskytujú v podrobnej správe odpovede na všetky otáz-
ky. Na záver zákazník dostane odporúčanie týkajúce sa ideálnych 
aplikačných modulov.

Z nových možností sa odnedávna môžu tešiť aj zákazníci v USA. 
V Morrisville v Severnej Karolíne začali experti pracovať v novom 
centre CoLab, pričom spustenie činnosti centra sprevádzala digitálna 
otváracia slávnosť. Zúčastnil sa jej aj známy americký infl uencer Jake 
Hall (#TheManufacturingMillennial). So špecialistami na automatizá-
ciu zo spoločnosti SCHUNK sa rozprával o tom, ako môže centrum 
CoLab posunúť výrobný priemysel vpred. Centrum CoLab dopĺňa 
v USA existujúce centrum Tec-Center. Milton Guerry, prezident spoloč-
nosti SCHUNK Intec USA, vysvetľuje: „V našom centre Tec-Center sa 
môžu návštevníci už dlhšie naživo oboznámiť s produktovým svetom 
spoločnosti SCHUNK a v rámci workshopov spoznať nové technoló-
gie. Prostredníctvom nového robotického aplikačného centra CoLab 
teraz vytvárame ďalšie možnosti na testovanie, školenie a vývoj auto-
matizačných procesov.“



Rozsiahle portfólio
skladajúce sa z rôznych komponentov

a uchopovačov pre rýchly 

a jednoduchý vstup do automatizácie

Predmontovaná
uchopovacia jednotka 
s rozhraním robota

 Plug & Work
s cobotmi od Universal Robots,

Doosan Robotics a Techman Robot

Inštalačné moduly
na ovládanie robota 
sú súčasťou dodávky pre rýchle 

a jednoduché uvedenie do prevádzky

Plus pre vybavenie Vášho      
cobota rýchlo a jednoducho.
Implementujte aplikáciu Vášho cobota 

okamžite: Vyberte si svoje komponenty 

z obrovského výberu portfólia Plug & Work 

od spoločnosti SCHUNK. schunk.com/equipped-by
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Autonómne mobilné
roboty už majú

v automotive svoje pevné miesto 
Text a foto Myr Communication

Podľa správy „World Robotics 2021 – Service Robots report“ vydanej Medzinárodnou robotickou 
federáciou (IFR – International Federation of Robotics) sú riešenia mobilných robotov už pevnou súčas-
ťou odvetvia prepravy a logistiky. Správa IFR uvádza, že priemyselné odvetvia najviac využívajúce mo-
bilné roboty sú automobilový priemysel, elektrotechnika/elektronika, kovovýroba, chemický priemysel, 
plastikársky, potravinársky priemysel a odvetvie výroby nápojov. Medzi typické úlohy automatizované 
prostredníctvom robotov patrí hlavne presun produktov medzi výrobnými operáciami, zhromažďovanie 
dielov na montáž, nakladanie paliet a samostatných dielov a prevoz paliet do výrobného procesu. V roku 
2020 patrilo medzi hlavné aplikácie navyše aj čistenie a dezinfekcia mobilnými robotmi v súvislosti 
s vývojom pandémie Covid-19.

MiR600 a MiR1350
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Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na 
trhu autonómnych mobilných robotov (AMR), zaznamenal v minulom 
roku nárast predaja o 42 % v porovnaní s rokom 2020. S takmer 300 
dodanými robotmi bol december pre spoločnosť rekordným mesia-
com, bolo to viac než v ktoromkoľvek predchádzajúcom mesiaci. 

„V roku 2021 sme napriek nedostatku komponentov výrazne rástli, 
a to vďaka zákazníkom, ktorých presvedčila hodnota našich bezpeč-
ných a spoľahlivých AMR robotov, ktoré sa ľahko nasadzujú do pre-
vádzky,“ hovorí Søren E. Nielsen, prezident Mobile Industrial Robots. 
„Do roku 2022 vstupujeme s veľkými očakávaniami čo sa týka rastu 
na základe ďalšieho vysokého počtu objednávok.“

Nové sektory objavujú výkonnejšie 
mobilné roboty
Od roku 2015, v ktorom MiR na trh uviedol svojho prvého robota, boli 
produkty spoločnosti obľúbené najmä v automobilovom a elektrotech-
nickom priemysle vo veľkých nadnárodných fi rmách, ako sú Toyota, 
Ford či Faurecia. Súbežne s tým ako tieto trhy aj naďalej investujú do 
robotov AMR, MiR zároveň zaznamenáva vysoký dopyt aj zo strany 
spoločností z odvetví logistiky a spotrebného tovaru (CPG), ktoré op-
timalizujú a automatizujú svoju vnútropodnikovú prepravu. Nové, vý-
konnejšie roboty – MiR600 a MiR1350 uvedené v roku 2021 – sú 
v nových sektoroch tými najpredávanejšími.

„Nové roboty MiR600 a MiR1350 ešte viac rozšírili náš trh, môžu 
teraz pracovať vo väčšom počte prostredí a prepravovať ťažšie nákla-
dy,“ dodal S. E. Nielsen. „MiR250 Hook, ďalšie nové riešenie z minu-
lého roka, je populárny v logistickom sektore, ktorý dovtedy čakal na 
efektívnejšie zapojenie rôznych typov prepravných vozíkov. Bolo po-
tešujúce sledovať podniky, ako ťažia z výhod týchto nových riešení.“

Stále viac spoločností sa v rámci rastúceho globálneho trendu au-
tonómnej dopravy zameriava na to, ako integrovať AMR roboty 
s vlastnými automatizačnými riešeniami. Kvôli riešeniu týchto potrieb 
obsahuje veľa nových zákazníckych projektov softvér MiRFleet pre 
správu fl otíl robotov. 

„Naši zákazníci sa zameriavajú na efektívne využitie viacerých mo-
bilných robotov súčasne a tu MiRFleet zohráva kľúčovú úlohu,“ po-
vedal S. E. Nielsen. „Bez ohľadu na odvetvie, každá spoločnosť má 
prísne požiadavky na užívateľskú prívetivosť, navigáciu, škálovateľ-
nosť a bezpečnosť. Oceňujú možnosť integrácie kompletných a spo-
ľahlivých ucelených riešení do svojich vlastných IT systémov. Softvér 
MiRFleet pomáha vyberať efektívne trasy AMR robotov, vďaka čomu 
využíva ich plný potenciál.” 

V súlade s globálnymi trendmi
Ako uvádza posledná správa IFR, v roku 2020 bolo predaných viac 
ako 43 500 jednotiek AMR, čo predstavuje 33-percentný nárast opro-
ti roku 2019. Najčastejším využitím v roku 2020 bola preprava tovaru 
či nákladu, pričom na tento účel bola dodaná 1/3 zo všetkých pro-
fesionálnych servisných robotov. Obrat tohto segmentu trhu vzrástol 
o 11 % na viac než 1 miliardu amerických dolárov.  „Vidíme, že pozi-
tívny trend pokračoval aj v roku 2021,“ hovorí Jesper Sonne Thimsen, 
obchodný riaditeľ Mobile Industrial Robots pre región CEE a dodáva, 
že spoločnosti po počiatočnej fáze úspešného testovania technológií 
následne investujú do väčších fl otíl robotov a rozširujú aj spektrum vy-
užitia mobilných robotov.

Práve z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov zo strany výrobcov, Mobile 
Industrial Robots neustále rozširuje svoje portfólio. Vlani uvedené nové 
roboty MiR600 a MiR1350, s nosnosťou až 600 kg a 1 350 kg boli 
navrhnuté pre bezpečnú a efektívnu manipuláciu s materiálom v ná-
ročných priemyselných prostrediach.

Na trhu sú tiež momentálne k dispozícii aj rôzne obchodné modely. 
Jedným z nich je model RaaS – robot ako služba – znižujúci vstupné 
bariéry. „Hoci v roku 2020 tvoril RaaS iba 3 % obratu profesionálnych 
robotov predaných pre prepravu, vidíme tento model ako nastupujú-
ci trend. Ide o veľmi zaujímavú možnosť, ako znížiť fi nančné bariéry. 
Technologický vývoj, zvyšujúce sa povedomie spoločností o mož-
nostiach mobilných robotov, výzvy na trhu práce a hľadanie väčšej 
fl exibility a nových zdrojov konkurenčnej výhody, to všetko sú fakto-
ry, ktoré budú ovplyvňovať rast na trhu mobilných robotov,“ dodáva 
J. S. Thimsen.

Mobile Industrial Robots 
Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR) vyvíja a dodáva najpo-
kročilejšie kolaboratívne a bezpečné autonómne mobilné roboty na 
trhu. Tieto roboty umožňujú rýchle, jednoduché a nákladovo efektívne 
riadenie internej logistiky, pričom zamestnancom umožňujú vykonávať 
produktívnejšiu činnosť. Inovatívne roboty od MiR už nasadili stovky 
veľkých a stredne veľkých výrobných spoločností, logistických centier, 
a tiež rad nemocníc na celom svete. 

MiR, ako svetový líder na trhu, veľmi rýchlo vytvoril globálnu distribuč-
nú sieť vo viac ako 60 krajinách a má regionálne kancelárie v New 
Yorku, San Diegu, Singapure, Frankfurte, Barcelone, Tokiu a v Šan-
ghaji. Firma so sídlom v dánskom Odense hneď od svojho založenia 
v roku 2013 rýchlo rástla a jej obrat sa každým rokom výrazne zvyšu-
je. MiR riadia odborníci s dlhoročnou skúsenosťou z dánskeho robotic-
kého priemyslu. V roku 2018 ju kúpila spoločnosť Teradyne, popredný 
dodávateľ automatizačného vybavenia na testovanie. 

S cieľom uspokojiť rastúci dopyt plánuje spoločnosť prijať v roku 2022 
zamestnancov na viac než 50 voľných pracovných miest v dánskom 
sídle, a tiež inde vo svete vrátane Severnej Ameriky, najrýchlejšie 
rastúceho trhu MiR. Hlavná kancelária spoločnosti bude sídliť v Cobot 
Hub centre v Odense, ktoré spoločnosť buduje v spolupráci s Univer-
sal Robots, popredným dodávateľom kolaboratívnych robotov. 

Na Slovensku dodávajú produkty MiR na trh spoločnosti Amtech, 
spol. s r.o. a DREAMland PLC a MTS.  

Viac informácií k dispozícii na: 
http://www.mobile-industrial-robots.com

Sören E. Nielsen
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CERATIZIT představuje
novou třídu břitových destiček

ISO-P pro soustružení ocelí
Optimálnější soustružení ocelí díky novým sortám s indikační vrstvou
pro snadné rozpoznání opotřebení

Text a foto CERATIZIT

Obrábění ocelí není snadná disciplína, na tom se shodne většina zkušených expertů z obo-
ru třískového obrábění. Ti vítají jakékoliv řešení, které jim obrábění usnadní. A to je jeden 
z důvodů, proč se společnost CERATIZIT rozhodla inovovat své soustružnické sorty. Inovaci 
zahájila pro nejrozšířenější skupinu a to ISO-P pro soustružení ocelí.

Nová řada sort ISO-P z dílny CERATIZIT dělá soustružení v ocelích snadnější a spolehlivější. 
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Oceli v třídě ISO-P jsou zdaleka největší materiálovou skupinou, proto-
že zahrnují materiály od nízkouhlíkových ocelí až po vysoce legované 
oceli. K tomu je nutné zohlednit mnoho dalších vlivů, jako je pevnost 
a tažnost materiálu, výchozí stav polotovaru a v neposlední řadě řez-
né podmínky. Aby byl výběr vhodné sorty vyměnitelných břitových 
destiček snazší, specialisté na soustružení ze společnosti CERATIZIT 
vyvinuli vlastní sorty vyměnitelných břitových destiček a přizpůsobili je 
celé škále materiálů v třídě ISO-P.

Nové sorty s vyšším výkonem
„Ve srovnání s původními mají nové soustružnické břitové destičky do-
stupné v sortách CTCP115-P, CTCP125-P a CTCP135-P znatelně vyšší 
výkon: Až o 20 procent delší životnost mluví sama za sebe a naše 
soustružnické nástroje jsou nyní pro naše zákazníky atraktivnější,“ říká 
Stefan Karl, Product Manager Cutting Tools ve společnosti CERATIZIT. 
K tomu dodává „každý, kdo se dostatečně neseznámí z možnými al-
ternativami a osvědčenými postupy při výběru vhodné sorty břitových 
destiček a nevyužije tak nabízený potenciál k optimalizaci jejich výro-
by, může ztratit konkurenční výhodu.“

Pro zvýšení výrobní produktivity u svých zákazníků, společnost CERA-
TIZIT inovovala své nové sorty pro soustružení ocelí, a to od substrátu 
přes geometrii až po jedinečný povlak Dragonskin. Upgrade nabízí 
optimální pevnost v lomu a stabilitu řezných hran, aby vydržely i ex-
trémní teploty v zóně řezu o odolaly plastické deformaci. Nové sorty 
břitových destiček jsou proto připraveny na všechny výzvy, bez ohle-
du na to, zda jsou obráběné materiály extrémně pevné nebo naopak 
houževnaté.

Sorta CTCP115-P (ISO P15) je zvláště vhodná pro hladké řezy se sta-
bilními řeznými podmínkami a souvislé řezání. Druhá sorta CTCP125-P 
(ISO P25) je univerzální sortou a je určená pro širokou oblast sous-
tružení od dokončování až po hrubování. Třetí nejhouževnatější sorta 
CTCP135-P (ISO P35) je vhodná pro řezy za nestabilních a obtížných 
podmínek.

Povlak Dragonskin v novém složení
Nový speciální povlak Dragonskin je díky své optimalizované struktuře 
vrstev navržen tak, aby prodloužil životnost a zkrátil dobu obrábění. 
Rozhodujícím způsobem přispívá k výkonu nových sort ISO-P pro so-
ustružení ocelí. Díky mechanické dodatečné úpravě dosahuje nový 
Dragonskin povlak jedinečného stavu zbytkového napětí na jeho po-
vrchu, což se úspěšně promítne při obrábění vyšší životností a spo-
lehlivostí procesu. 

Spolehlivost procesu díky detekci opotřebení
Když se blíží konec životního cyklu řezné destičky, dochází k poklesu 
výkonu a zvyšuje se nebezpečí kolize. „Pokud to zjistíme příliš pozdě, 
může dojít k výraznému snížení kvality obrábění. V horším případě 
může dojít, pokud je nástroj držen až za jeho hranici, k jeho poško-
zení uprostřed procesu. V takovém případě je poškozená břitová des-
tička tím nejmenším problémem, ale poškozený obrobek představuje 
mnohem závažnější problém,“ říká Stefan Karl. „Pokud však uživatel 
sleduje a identifi kuje rozsah opotřebení pomocí nové indikátorové vrs-
tvě (zlatá vrstva na obvodu destičky) může předejít včasnou výměnou 
případným kolizím.“ 

Rozpoznáním opotřebení v závislosti na obráběném materiálu a řez-
ných podmínkách patří k disciplíně technologie obrábění a pro úspěš-
né výsledky ve výrobě by si měli tuto znalost osvojit i operátoři, kteří 
přímo můžou ovlivnit výrobní proces k požadované efektivnosti. 
„Mnoho našich zákazníků si přálo tuto funkci, tzv. destičky se snadnou 
detekcí opotřebení, a proto jsme ji začlenili do nejnovější generace na-
šich sort pro soustružení ocelí. Tuto funkci zajišťuje speciální zlatočerný 
povlak Dragonskin.“
Nové břitové destičky ve třídě ISO-P pro soustružení oceli jsou dostup-
né od ledna 2022.

Více informací naleznete na 
https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/cs/nastroje/

soustru_eni/p_ehled-produkt_/iso-p-sorta.html 

Břitové destičky v novém „kabátě”. 
Nový povlak Dragonskin s indikační vrstvou 
nabízí snadnou detekci opotřebení. 
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Prvá voľba Prvá voľba 
– univerzálnosť– šetrí náklady – univerzálnosť– šetrí náklady 

Prípravári a programátori CNC strojov v tejto dobe če-
lia prívalu nových a nových sústružníckych povlakov 
a utváračov triesok od všetkých výrobcov náradia na 
CNC obrábanie. Mitsubishi Materials preto prichádza 
s veľmi univerzálnym novým povlakom pre sústružníc-
ke operácie – MC6125, povlakom dostatočne univer-
zálnym, aby pokryl väčšinu sústružníckych aplikácií 
a napriek tomu ponúkal tú najvyššiu kvalitu naprieč 
spektrom rozličných aplikácií. Tým umožňuje veľmi ľah-
kú prvú voľbu pri výbere rezných doštičiek pre výkonné 
sústruženie ocelí a redukuje tak potrebu veľkých, ne-
efektívnych skladov rezných doštičiek. 

Tento nový, efektívny CVD povlak od Mitsubishi Materials bez problémov 
zvláda tie najvyššie nároky pri sústružení širokého spektra ocelí, prináša 
excelentnú stabilitu pri obrábaní a dlhú životnosť vďaka veľmi stabilným 
rezným hranám. 

MC6125 povlak predstavuje kombináciu húževnatého materiálu doštičky 
a nových, odolných vrstiev povlaku Al2O3, ktorý zvyšuje odolnosť proti 
opotrebeniu a teplotným šokom. Taktiež vykazuje veľkú stabilitu proti od-
lupovaniu vstiev a výbornú odolnosť reznej hrany vďaka technológii Super 
TOUGH-GRIP. Tá zabezpečuje aj spomínanú excelentnú adhéziu medzi 
vrstvami povlaku – Al2O3 a TiCN.

Super Nano Texture Technology
Vynikajúca orientácia povlaku Al2O3 bola dosiahnutá zlepšením kon-
venčnej technológie nano textúry. Toto technologické vylepšenie zvyšuje 
odolnosť proti opotrebovaniu a zvyšuje aj životnosť nástroja. Zabránenie 
opotrebovaniu a náhlemu zlomeniu doštičky následkom mikrotrhlín, ktoré 

vznikajú v dôsledku nárazov pri nestabilnom rezaní, sa predchádza uvoľ-
nením ťahového napätia povlaku. Trieda MC6125 znižuje ťahové napätie 
o 80 % v porovnaní s konvenčnými CVD doštičkami. Keď sa počas obrába-
nia vytvárajú na povrchu povlakov trhliny, šíria sa do substrátu v dôsledku 
veľkého ťahového napätia v štruktúre povlaku. To vytvára jednu z hlavných 
príčin náhleho zlomenia doštičky. MC6125 má oveľa nižšiu úroveň namá-
hania ako bežné CVD povlaky vďaka povrchovej úprave, ktorá rozkladá 
silu nárazov pri obrábaní a chráni ho pred náhlym zlomením. 

Nový rad možností 
Kombinácia húževnatého substrátu doštičky a povlaku odolného voči opo-
trebovaniu umožňuje vysoký výkon pri vysokorýchlostnom kontinuálnom aj 
prerušovanom reze, čo umožňuje širší rozsah aplikácií sústruženia ocelí od 
stredných až po vysoké rezné rýchlosti. Doštičky majú najvrchnejšiu vrstvu 
povlaku TiN zlatej farby pre výbornú drsnosť povrchu a zároveň pre ľahkú 
identifi káciu použitých rezných hrán a sú dostupné v 6 negatívnych geomet-
riách, CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG a WNMG, s 11 rôznymi 
utváračmi triesok.
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Pre efektívne ľahké až stredne plynulé a prerušované 
sústruženie vysoko kalených ocelí vyvinula spoločnosť 
Mitsubishi Materials inovatívnu doštičku PCBN s povla-
kom BC8220. Tým rozšírila svoj rozsiahly sortiment sú-
stružníckych doštičiek. Táto trieda zahŕňa najmodernejšiu 
technológiu povrchovej úpravy spoločnosti, ktorá posky-
tuje vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu a zároveň 
poskytuje produkt, ktorý zlepšuje produktivitu a použiteľ-
nosť. 

Pri hĺbke rezu do 0,8 mm a pri rýchlosti rezania do 250 m/min. to zname-
ná, že jediná trieda môže pokryť vedúcu škálu aplikácií na trhu. To prináša 
zjednodušenie výberu pri efektívnom programovaní výroby a znižuje nákla-
dy na skladové položky. 

Špičková technológia 
Technológia použitá pri výrobe substrátu prináša rôzne výhody vďaka ne-
ustálemu zdokonaľovaniu a výskumnej a vývojovej práci. Vznikol tak nový 
spekaný substrát obsahujúci mikro a strednozrnné CBN častice, ale s ul-
tra mikročasticovým spojivom. Táto nová technológia spájania v substráte 
poskytuje ultra tepelnú odolnosť a zabraňuje náhlemu zlomeniu tým, že 
eliminuje potenciál pre vznik lineárnych trhlín. S reznými silami, ktoré sú 
radiálne rozptýlené týmto novým zložením spojiva vyniká BC8220 pri ob-
rábaní extrémne tvrdých ocelí. 
Okrem toho tento nový substrát umožňuje širšiu škálu aplikácií, poskytuje 
väčšiu odolnosť proti vylamovaniu a menej sa opotrebováva. Najnovšia 
technológia bola aplikovaná aj na špeciálne vyvinutý, viacvrstvový PVD po-

vlak, ktorý využíva trieda BC8220. Tento úplne nový viacvrstvový povlak 
obsahuje spodnú vrstvu TiAlN, ktorá výrazne zlepšuje priľnavosť medzi 
základným materiálom doštičky a povrchom CBN a poskytuje výnimočnú 
odolnosť proti odlupovaniu. Nad touto vrstvou je dodatočná vrstva TiAlN, 
ktorá poskytuje vynikajúcu odolnosť proti odlupovaniu a tvorbe kráterov. 
Spolu s hladkou vrchnou vrstvou TiN zlatej farby pre ľahkú identifi káciu 
použitých hrán dosahuje BC8220 vysoký výkon a spoľahlivosť v širšom 
rozsahu aplikácií na obrábanie kalenej ocele ako iné akosti. 

Výber honovania hrán a lámačov triesok 
Úplne nové honovanie hrán s názvom VA bolo zahrnuté aj do výberu do-
štičiek BC8220. Ide o ideálne všestranné honovanie pre ľahké až stredné 
obrábanie a dopĺňa existujúce typy GA, GH, TA a TH. Sériu dopĺňajú dva 
lámače triesok, BF a BM. Typ BM je určený na ľahké a efektívne odstraňo-
vanie nauhličených vrstiev pri hĺbke rezu do 0,8 mm. Typ BF je teraz k dispo-
zícii ako štandardná položka a možno ho kombinovať s geometriou wiper 
pre dosiahnutie vynikajúcej povrchovej úpravy. 

Dostupnosť 
Počiatočné uvedenie BC8220 
bude zahŕňať širokú škálu ne-
gatívnych geometrií s viacerý-
mi reznými hranami v typoch 
CNGA, CNGM, DNGA, 
DNGM, SNGA, TNGA, VN-
GA a WNGA, plus pozitívne 
geometrie CCGT, CCGW, 
DCGT, DCGW, TPGB, CPGB, 
VBGW a VCGW.

BC8220 povlakovaný PCBN BC8220 povlakovaný PCBN 
   technológia novej generácie    technológia novej generácie 

Sústruženie kalenej ocele
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TRITREG - TŘINEC, s.r.o. je rodinnou fi rmou, která se 

zabývá výrobou taženého drátu od roku 1993. Nachází se 

v srdci Slezska mezi významnými českými a polskými prů-

myslovými centry, které umožňují přístup k nejkvalitnějším 

surovinám a široké potenciální zákaznické základně. V prů-

běhu let TRITREG - TŘINEC vyvinul unikátní know-how, jež 

umožňuje nabízet produkty šité na míru i těm nejnáročněj-

ším zákazníkům. 

Společnost se zaměřuje na výrobu nízko a středně uhlíko-

vých drátů v té nejvyšší kvalitě, ze kterých následně vyrábí 

fi nální výrobky jejích ohýbáním, svařováním, rovnáním… 

Taktéž obchodujeme s lesklými ocelovými tyčemi. Mezi 

typická odvětví, do kterých dodáváme naše výrobky, patří: 

automobilový průmysl, nábytkářský sektor, strojírenství, 

sektor bílé techniky, výroba domácích potřeb, stavebnictví,  

a zemědělství.

Díky velmi modernímu strojovému parku od předních vý-

robců zařízení pro zpracování drátu, jakými jsou KOCH, 

Wafi os, IDEAL, ABB, dokážeme zajistit veškeré možné po-

žadavky zákazníků, včetně žíhání v ochranné atmosféře 

v naší vlastní žíhací peci.

Jedinečný řetězec pracovních postupů umístěný pod jednou 

střechou, který zahrnuje vlastní tažený drát, vlastní rovnání 

drátu, vlastní 3D ohýbání drátu a vlastní proces svařování 

robotey, nám dává obrovskou konkurenční výhodu v tomto 

sektoru. TRITREG - TŘINEC je pravděpodobně jedinou spo-

lečností tohoto typu výroby v celé Evropě!

Jsme taktéž velice hrdí na úspěšné dokončení vlastního vý-

voje linky na výrobu drátu pro tváření za studena při výrobě 

šroubů, nýtů a jiných výrobků vyráběných pěchováním, a to 

vše bez použití fosfátů! Tato unikátní technologie má vý-

znamný vliv na snížení environmentální zátěže a nákladů 

na výrobu.

Spolupracujeme se zákazníky z celé Evropy. Jsme schop-

ni nabídnout ročně více než 40 000 tun vlastních výrobků 

tažených z válcovaného drátu a další tisíce tun za studena 

tažených, válcovaných a loupaných tyčí pocházejících od 

předních evropských výrobců. 

Více než 70 zaměstnanců, obrat přes 30 mil. EUR ročně, 

7.000 m2 výrobních hal dokazuje, že jsme připraveni splnit 

veškeré Vaše požadavky!

Nabízíme:
• Dráty tažené za studena 

• Černě / světle žíhané dráty
• ECO friendly PHOSPHATE-free, 

tažený drát pro tváření za studena
• Lesklé tyče, valcáky, loupané tyče
• 3D ohýbané díly z drátu, rovnané tyče
• Svařené díly z drátů
• Vlákna do betonu

wires are our passion
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Obrábanie superzliatin

Superzliatiny – pomenovanie zliatia kovov, ktoré refl ektuje ich zložitú legovanú štruktúru – sa už 
dlhodobo stali jedným z hlavných strojárskych materiálov. Vyznačujú sa extrémne vysokou pevnosťou 
pri zvýšených teplotách, a preto sa často označujú ako vysokoteplotné superzliatiny (HTSA) alebo 
žiaru-odolné superzliatiny (HRSA). História superzliatin začala počas vývoja motorov s plynovou turbí-
nou, ktoré si vyžadovali mimoriadne spoľahlivé materiály pre vysoké prevádzkové teploty. V dôsledku 
intenzívneho výskumu a pokroku v metalurgii poskytujú moderné superzliatiny (SA) dlhú životnosť pri 
pracovných teplotách nad 1 000 °C.

Text a foto ISCAR LTD, preklad Lukáš LUKÁČ ISCAR SR

Pochopiteľne, najväčšími spotrebiteľmi superzliatin sú dnes výrobcovia 
leteckých a lodných motorov (obr. 1). Superzliatiny sú veľmi bežné aj 
v medicínskom priemysle, v ktorom sú efektívne využívané na protetické 
implantáty v ortopedickej chirurgii. Okrem toho sa superzliatiny rozšírili 
vo výrobe energie a  v ropnom a plynárenskom priemysle ako kľúčové 
materiály pre základné časti rôznych zariadení.

si vyžaduje super efektivitu

Výnimočná pevnosť pri vysokých teplotách a odolnosť proti korózii sú 
nepopierateľné výhody superzliatin. Minca má však dve strany: super-
zliatiny majú nielen vysokú cenu, ale ich opracovateľnosť je slabá, čo 
môže predstavovať problémy pri výrobe. Špecifi cká rezná sila, ktorá 
charakterizuje odolnosť materiálu voči tvorbe triesok a defi nuje me-
chanické zaťaženie rezného nástroja, je pre superzliatiny vysoká. Hoci 
hlavným problémom je teplo, superzliatiny majú zlú tepelnú vodivosť. 
Elementárne a voľné triesky, ktoré vo všeobecnosti vznikajú pri obrábaní 
superzliatin, nezabezpečujú dostatočný odvod tepla z reznej zóny. Ná-
chylnosť k  mechanickému tvrdnutiu obrobku situáciu zhoršuje.

Výrobcovia produkujú viaceré typy obrovkov a spracovania superzlia-
tin: liate, kované, sintrované atď. Spôsoby výroby obrobkov majú tiež 
vplyv na obrobiteľnosť. Napríklad abrazívnosť kovaných obrobkov je 
vyššia ako odliatkov a podstatne nižšia v porovnaní so sintrovanými 
obrobkami.
V dôsledku toho je rezný nástroj vystavený značnému tepelnému a me-
chanickému zaťaženiu, čo dramaticky znižuje životnosť nástroja. Preto 
pri obrábaní superzliatin, je rezná rýchlosť, v závislosti k nadmernej 
tvorbe tepla počas obrábania, podstatne nižšia v porovnaní s inými 
bežnými strojárskymi materiálmi, ako je oceľ alebo liatina. Priamym dô-
sledkom obmedzenia reznej rýchlosti je nízka produktivita. Prekonanie 
ťažkostí pri obrábaní a zvýšenie produktivity sú teda hlavnými výzvami 
pre výrobcov dielov zo superzlatin.

Podľa normy ISO 513 sú superzliatiny spolu so zliatinami titánu zarade-
né medzi aplikácie skupiny ISO S. V závislosti od prevládajúceho prvku 
sa superzliatiny delia na tri typy: zliatiny na báze železa (Fe), niklu (Ni) 
a kobaltu (Co). Obrobiteľnosť klesá v určenom poradí; od zliatin na bá-
ze železa, ktoré možno prirovnať k austenitickej nehrdzavejúcej oceli, 
až po zliatiny na báze kobaltu, ktoré predstavujú najťažšie obrábateľné 
materiály v skupine.

Zvyšovanie efektivity obrábania superzliatin sa stalo stredobodom záuj-
mu rôznych vedeckých výskumov a technologických vylepšení, čoho vý-
sledkom bol významný pokrok vo výrobe komponentov zo superzliatin. 
Výroba efektívne prijala nové stratégie obrábania a inovatívne metódy 
prívodu chladiacej reznej kvapaliny, ako je vysokotlakové chladenie 
(HPC), systém minimálneho mazania (MQL) a dokonca bolo úspešne 
zavedené aj kryogénne chladenie. To posunulo produktivitu obrába-
nia superzliatin na novú úroveň. Avšak, podobne ako v prípade zliatin 
titánu, kľúčovým prvkom pre zvýšenie produktivity obrábania je rezný 
nástroj, ktorý priamo odstraňuje vrstvy materiálu z obrobku a produkuje 
triesky. Rezný nástroj sa skladá z materiálu nástroja a jeho geometrie, 
ktorá určuje úspech nástroja alebo jeho zlyhanie.

Povlakované spekané karbidy sú dnes najbežnejšími materiálmi pre 
rezné nástroje na obrábanie superzliatin. Vývoj sorty karbidu, v ktorej 

Obr. 1 Superzliatiny sú kľúčovými materiálmi pre prúdové a vrtuľové 
motory moderných lietadiel. Turbína obrábaná systémom CUT-GRIP 
od ISCARu.
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Obr. 4 Nedávno predstavené utvárače triesky M3M (vľavo) a F3M (vpra-
vo) od spoločnosti ISCAR pre ISO štandardizované sústružnícke doštičky 
navrhnuté špeciálne pre ISO S a ISO M skupiny aplikácií.

Obr. 3 Frézy s vymeniteľnými kruhovými doštičkami z keramiky posky-
tujú výrazne vyššie rezné rýchlosti pre vyššiu produktivitu.

Obr. 2 Obrábanie implantátu femorálneho kĺbu pomocou vymeniteľnej 
MULTI-MASTER kužeľovej frézy.

sa pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu budú navzájom dopĺňať, je 
zložitý proces, ktorý si vyžaduje vhodný karbidový substrát, povlakovú 
kompozíciu a metódu povlakovania. Na počudovanie tých, ktorí veria, 
že prelomové možnosti v tomto smere sú už takmer vyčerpané, výrobco-
via rezných nástrojov pokračujú vo vytváraní nových a účinných akostí 
karbidu. Okrem toho sa pri obrábaní superzliatin už aktívne používa 
keramika – ďalší nástrojový materiál, ktorý umožňuje podstatne vyššie 
rezné rýchlosti.

Materiálové vedy a metalurgia sú základom pre voľbu materiálu nástro-
ja, kde  rezná geometria je skôr v oblasti konštrukcie nástrojov. Zabezpe-
čenie vysokovýkonnej geometrie si vyžaduje hlboké inžinierske znalosti 
a technologické zručnosti. Na jednej strane, aby sa minimalizovala tvor-
ba tepla a mechanické tvrdnutie, je potrebný pozitívny uhol čela, dosta-
točne veľký uhol chrbta a ostrá rezná hrana. Na druhej strane takýto 
tvar oslabuje reznú hranu, ktorá by mala vydržať značné mechanické 
zaťaženie. A práve preto je úprava reznej hrany kritická z pohľadu 
úspechu. Doštičky zo spekaného karbidu majú tú výhodu, že umožňujú 
zložité tvarovanie a lámanie triesok vďaka čelnej ploche doštičky. Počíta-
čové modelovanie procesov tvorby triesok pomocou metód konečných 
prvkov dnes poskytuje efektívny nástroj na optimalizáciu tvarov, ktoré 
sú už v štádiu konštrukcie. Pri stopkových celokarbidových frézach má 
dizajn s premenlivým sklonom za následok zlepšenú odolnosť voči vib-
rácii. Rezné hrany týchto stopkových fréz sú vyrábané brúsením a pre 
elimináciu odlupovania a chýb hrán je veľmi dôležité prísne dodržiava-
nie technologických procesných požiadaviek.

Výrobcovia rezných nástrojov venujú veľkú pozornosť vylepšovaniu svo-
jich produktových portfólií určených na obrábanie superzliatin. Novinky 
od spoločnosti ISCAR môžu byť vynikajúcimi názornými príkladmi.

Sorta karbidu IC806, ktorá bola predstavená pre čelné zapichovanie 
superzliatín a austenitickú nehrdzavejúcu oceľ len pred pár rokmi, bola 
úspešne zaradená aj pre ďalšie nástrojové systémy spoločnosti ISCAR, 
ako sú závitovanie a hlboké vŕtanie. Táto sorta má tvrdý submikrónový 
substrát a PVD TiAlN/AlTiN povlak s dodatočnou úpravou podľa tech-
nológie SUMO TEC spoločnosti ISCAR. IC806 poskytuje pozoruhodnú 
odolnosť proti odlupovaniu a štiepeniu a zachováva spoľahlivé a opa-
kovateľné výsledky.

Pri obrábaní superzliatin monolitnými aj vymeniteľnými karbidovými 
frézami zaisťuje sorta IC902, ktorá kombinuje ultrajemnozrnný substrát 
a nanovrstvový PVD TiAlN povlak, extrémne vysokú odolnosť proti opot-
rebovaniu a predlžuje životnosť nástroja. Táto sorta preukázala veľmi 
dobré výsledky pri výrobe pomôcok na náhradu kolenných a bedro-
vých kĺbov, ktoré sú vyrobené z ťažko obrobiteľných kobalt-chrómových 
zliatin (obr. 2).

 ISCAR výrazne rozšíril sortiment produktov pre aplikácie ISO S vyrobe-
ných z rôznych rezných keramických materiálov, ako sú nitrid kremíka, 
SiAlON a druhy vystužené vláknami. Novinky z keramiky doplnili vyme-
niteľné doštičky aj monolitné stopkové frézy (obr. 3).

Najnovšie konštrukcie utváračov F3M a F3P pre ISO štandardné sú-
stružnícke doštičky sú určené špeciálne pre ťažko obrobiteľnú austenitic-
kú nehrdzavejúcu oceľ a superzliatiny (obr. 4). Pozitívny uhol čela tých-
to geometrií znižuje reznú silu a zaisťuje hladký priebeh rezu, zatiaľ čo 
sústava defl ektorov na čele zlepšuje kontrolu triesky.

Pri keramických obojstranných doštičkách pre sústružnícke a frézovacie 
nástroje, ISCAR pridal do ponuky nové úpravy reznej hrany – so zra-
zením a s kombináciou zrazenia a zaoblenia pre náročné aplikácie.

ISCAR rozšíril rad riešení určených pre vysokotlakové chladenie o nové 
telesá vymeniteľných fréz a upínače nástrojov. Do upínacích systémov 
od spoločnosti ISCAR boli doplnené napríklad tepelne zmršťovacie upí-
nače s polygonálnymi kužeľovými stopkami, ktoré majú kanáliky na prú-
denie chladiva pozdĺž stredového otvoru.

Záverom možno povedať, že zvýšenie produktivity pri obrábaní vyso-
koteplotných superzliatin je neustálou výzvou pre výrobcov rezných 
nástrojov a vývoj nových vysoko-efektívnych nástrojov pretrváva, čoho 
výsledky môžme očakávať v blízkej budúcnosti.
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+ Pneumatická kontrola polohy  
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Digitálne dvojča NavVisDigitálne dvojča NavVis
praktické príklady využitia

Riešenie NavVis Digital Factory je moderným digitálnym dvojčaťom, ktoré prináša množstvo 
výhod v efektívnosti plánovania a ako aj v samotnej prevádzke. Prostredníctvom rýchleho 
mobilného 3D skenovania je možné zachytiť dokumentáciu presne podľa skutočnosti 
a s vysokou presnosťou. To spolu so vzdialeným prístupom do výrobného závodu poskytuje 
všetkým zainteresovaným stranám potrebné a presné informácie, aby mohli prijímať správ-
ne rozhodnutia okamžite. 

Text a foto Ing. Marián OSÚCH, ml., MARPEX, s.r.o.

A pre ktoré aplikácie je riešenie NavVis ideálne?
Od premiestnenia zariadenia cez 5S a Gemba Walks, plánovanie rozloženia/umiestnenia až po zdieľanie osvedčených postupov s odkazmi 
na ďalšie informácie.

1. Premiestňovanie zariadení
Či už ide o premiestňovanie konkrétneho zariadenia v rámci závo-
du alebo medzi jednotlivými závodmi, NavVis riešenie poskytuje 
naozaj zaujímavé benefi ty. V prípade, že máte naskenované zaria-
denie a rovnako aj priestor, kde sa zariadenie premiestni, môžete si 

zariadenie virtuálne presunúť a v reálnom prostredí si skontrolovať, 
ako bude na danom mieste vyzerať. Či sa tam teda zmestí alebo či 
prípadne nebude prekážkou niečo, čo nemusí byť správne zachyte-
né v 2D pôdoryse. Samozrejmosťou je, že vďaka 3D vizualizácii je 
možné zariadenie poskladať omnoho rýchlejšie. 
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2. Rozloženie a plánovanie 
Ďalším príkladom využitia technológie NavVis je plánovanie uspo-
riadania a dispozície všetkých strojov a zariadení v budove v sú-
lade s výkonnostnými cieľmi spoločnosti. NavVis IVION Enterprise 
(ovládacie prostredie 3D skenu) umožňuje všetkým zainteresovaným 
stranám virtuálne kontrolovať rôzne rozloženia a efektívnejšie o nich 
navzájom komunikovať. Manažéri a pracovné tímy môžu vzdialene 
navštevovať stránky, aby porozumeli strojom, nástrojom a dokonca aj 
rozloženiu celej továrne. To im umožňuje rýchlo sa kvalifi kovane roz-
hodovať, eliminuje to potrebu byť na mieste, čím sa zároveň výrazne 
šetrí čas a náklady na cestu.

3. 5S a Gemba Walks
NavVis IVION Go je nenahraditeľnou mobilnou aplikáciou pre 5S 
alebo Gemba Walk, ktorá sprevádza vedúcich výroby pri ich náv-
števách miesta, kde sa vytvára hodnota. Po umiestnení do zariade-
nia môže manažér veľmi rýchlo skontrolovať aktuálny stav výroby 
na svojom mieste prostredníctvom bodov záujmu, údajov z predchá-
dzajúcich prechádzok a úloh, ktoré sú momentálne otvorené. Nové 
zistenia je možné jednoducho zdokumentovať niekoľkými kliknutiami 
na smartfóne alebo tablete. Jednoducho sa vytvoria kategorizované 
body záujmu a pridajú relevantné informácie, ako napríklad meno 
osoby, ktorá správu predkladá, popis procesu, jeho umiestnenie v to-
várni a podporné obrázky. Body záujmu je možné tiež odosielať ko-
legom rýchlo a jednoducho pomocou štandardných metód zdieľania 
z inteligentného zariadenia a pristupovať k nim z akéhokoľvek webo-
vého prehliadača.

4. Zdieľanie osvedčených postupov
Zodpovednosť za dokumentáciu osvedčených postupov nesú mana-
žéri neustáleho zlepšovania (CI). V tejto úlohe miestny manažér CI 
nielenže predkladá najlepšie postupy centrále, ale tiež vyhodnotí, či 
je možné osvedčené postupy zdieľané centrálou implementovať vo 
vlastnej prevádzke.

NavVis IVION Enterprise a NavVis IVION Go sú jedinečnou dvoji-
cou vizuálnych nástrojov, ktoré umožňujú každému prezentovať nové 
nápady z ich priestorového kontextu. Manažér CI môže rýchlo zdie-
ľať iniciatívy osvedčených postupov pomocou obyčajnej URL adresy 
a môže si byť istý, že príjemcovia majú všetky informácie, ktoré potre-
bujú pre svoje rozhodnutie.

5. Vizualizácia
3D digitálne dvojča predstavuje základnú platformu internetu vecí 
(IoT) pre ďalšie inteligentné zariadenia nainštalované vo výrobných 
závodoch a dopĺňa internet vecí. Je možné vizualizovať nielen dáta 
z rôznych snímačov  (teplota, tlak, vibrácie), ale aj iné dáta z výrob-
ného procesu v reálnom čase.

Overené aj v reálnej praxi
Niektoré z vyššie uvedených príkladov sa ukázali ako špeciálne 
vhodné na využitie počas pandémie a exkluzívny partner NavVis 
v SR – spoločnosť Marpex s.r.o. – ich aplikovala pre svojich zákaz-
níkov.
Jeden zo zákazníkov požadoval 3D sken výrobnej linky, ktorá bola 
určená pre jeho klienta v Malajzii. Z dôvodu nemožnosti cestovania – 
bolo to práve v čase najtvrdších opatrení – bolo jedinou možnosťou, 
že výrobnú linku si konečný zákazník nainštaluje sám. Z tohto dôvodu 
potreboval náš zákazník zabezpečiť svojmu partnerovi maximálnu 
možnú dokumentáciu a reálny 3D sken, respektíve digitálne dvojča 
linky bolo ideálnou voľbou. 
Podobným príkladom bolo, keď náš zákazník plánoval výrobné za-
riadenie umiestnené v SR inštalovať v nových priestoroch v USA. 
V tomto prípade Marpex zrealizoval 3D skenovanie zariadenia v SR 
a vďaka celosvetovej sieti partnerov NavVis bolo možné zabezpečiť 
skenovanie priestorov rovnakou technológiou aj v USA. Následne sa 
tieto dva skeny prepojili v jednom systéme a bolo možné s nimi ďalej 
pracovať.
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Řada tiskáren XM200G od Xact Metal splňuje náročné požadavky 
pro použití ve výrobě, výzkumu a vývoji i dalších aplikacích, kde je 
zásadní rychlost tisku, kvalita dílů a přijatelná cena.

„Cenově dostupná 3D tiskárna XM200G je ideální pro tisk dílů, 
u nichž jsou kritické vysoce výkonné aplikace a rychlost tisku,“ řekl 
Juan Mario Gomez, generální ředitel společnosti Xact Metal. „Uve-
dení modelu XM200G je dalším příkladem toho, jak společnost Xact 
Metal pokračuje ve spojování požadavků na tavení kovových prášků 
a průlomové technologie, aby vytvořila novou úroveň ceny a výkonu 
pro aditivní výrobu.“

XM200G je založena na osvědčeném konceptu snadno použitelné 
a cenově efektivní 3D tiskárny kovových dílů Xact Metal XM200C. 
Pro pohyb laserového paprsku práškovým ložem využívá vysoce vý-
konný galvanometrický systém. Tato architektura umožňuje dosahovat 
kratších časů tisku a podporuje souběžné použití více laserů.

3D tiskárna XM200G umožňuje zvolit si tisk ze dvou laserů současně, 
z nichž každý pokrývá 100 % pracovního prostoru při velikosti bodu 
100 μm, nebo 66 % pracovního prostoru při velikosti bodu 50 μm. 
Tento vícelaserový systém dále zvyšuje rychlost tisku.

VÝHODY 3D TISKÁRNY XM200G
• jeden nebo dva laserové paprsky – 400W Yb vláknové lasery
• překrývající se pracovní oblasti se dvěma lasery
• vysokorychlostní galvanometr s možností vodního chlazení
• prémiová F-theta čočka pro optimalizovanou mikronovou konzisten-

ci napříč celým skenovacím polem 
• otevřená materiálová platforma
• integrovaná manipulace s práškem

Splňuje potřeby různých odvětví
3D tiskárna XM200G se přizpůsobuje zákazníkům, kteří začínají s ko-
vovým 3D tiskem v různých aplikacích, včetně vývoje produktů, výroby 
nástrojů, výzkumu kovového prášku a rozvoje pracovní síly.

XM200G
průmyslový 3D tisk z kovů

za dostupnou cenu

Text a foto MCAE Systems

3D tiskárny Xact Metal pro 3D tisk z kovů kombinují hlavní přednosti 
aditivní výroby spékáním kovového prášku (SLM/DMLS) se špičkovou 
technologií a nabízejí bezkonkurenční kvalitu vytištěného dílu za 
přijatelnou cenu.

Společnost Xact Metal si klade za cíl dále rozšířit využití kovového 3D 
tisku v leteckém a automobilovém průmyslu, ve všeobecné výrobě, v lé-
kařství a dalších odvětvích. 

Na český a slovenský trh dodáva tiskárny Xact Metal společnost 
MCAE Systems.
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Text a foto Murrelektronik GmbH

Murrelektronik rozširuje svoj obchodný model a ponúka Vario-X – prvú automatizačnú 
platformu, ktorá dostáva snímače a akčné členy do poľa decentrálne a bez skriňového roz-
vádzača. Digitálne dvojča šetrí náklady a čas pri plánovaní, inštalácii, prevádzke a servise.

Vario-XVario-X

zentuje modulárnu a vysoko fl exibilnú automatizačnú platformu, 
pomocou ktorej sa dajú všetky automatizačné funkcie po prvýkrát 
realizovať kompletne decentralizovane, teda bez architektúry skri-
ňových rozvádzačov. 

Vario-X 
je modulárna a vysoko fl exibilná 
automatizačná platforma, pomocou ktorej je možné 
po prvýkrát implementovať všetky automatizačné funkcie úplne 
decentralizovane, t.j. bez architektúry skriňových rozvádzačov.

Rastúca digitalizácia, krátke vývojové cykly, vyššie požiadavky 
zákazníkov a narastajúci nedostatok kvalifi kovaných pracovníkov 
– svet automatizácie sa mení závratnou rýchlosťou. Murrelektro-
nik má odpoveď na všetky tieto požiadavky a svojou Vario-X pre-

... a dni rozvodnej skrine
sú spočítané
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Vario-X dostáva snímače a akčné členy do priameho strojného 
prostredia a zabezpečuje pri plynulej integrácii decentrálnych 
servopohonov spoľahlivú správu napätí, signálov a dát. Ústred-
ným prvkom Vario-X sú robustné telesá neprepúšťajúce vodu 
a prach v triede ochrany IP67, ktoré obsahujú napájací zdroj, 
riadenie, sieťové prepínače, bezpečnostnú techniku a IO moduly. 
Tieto sa dajú zasunúť jednoducho vedľa seba v nie menej robust-
nej základnej doske s integrovanými konštrukčnými profi lmi stroja. 
Takto možno celú stanicu bez ďalšej ochrany celkom jednoducho 
upevniť na všetkých bežných profi lových systémoch, pričom stani-
ca v extrémnom prípade odolá dokonca aj krokovým zaťaženiam. 
Vybavená Multicore-CPU je riadiaca jednotka Vario-X schopná pl-
niť všetky požiadavky a dá sa – ako otvorená platforma riadenia 
– zahrnúť do všetkých nadradených priemyselných ethernetových 
sietí. 

100% automatizácia 
bez skriňových rozvádzačov 

O 40 percent rýchlejšia inštalácia
Inštalácia a kabeláž snímačov a akčných členov sa realizuje pod-
ľa princípu plug and play s vopred štandardne vyhotovenými ko-
nektormi M12 a MQ15 bez akýchkoľvek chýb a v minimálnom 
čase. Drahé zásuvné konektory M23 doslúžili. Tým sa eliminujú aj 
časovo náročné, a preto drahé inštalačné práce v rozvodnej skrini, 
ako je odizolovanie, nasadenie koncoviek káblových žíl a pripo-
jenie. Ak pre riadenie celého stroja nestačí jedna stanica, dajú sa 
bez problémov decentrálne umiestniť v stroji a navzájom prepojiť 
ďalšie stanice, napríklad pre prídavné napájanie el. prúdom. Jed-
notlivé IO moduly môžu byť tiež inštalované priamo na snímače/
akčné členy bez základnej dosky, aby priamo tam zbierali signály. 
Eliminujú sa tým nadbytočné nadstavce stroja a výrazne sa zoštíh-
ľuje káblová architektúra.  

„Vario-X ponúka 100% decentrálnu automatizáciu bez skriňových 
rozvádzačov“, hovorí Olaf Prein, vedúci Global Business Unit Au-
tomation v spoločnosti Murrelektronik. „Naša automatizačná plat-
forma zaručuje modulárne a transparentné procesy, vyššiu pridanú 
hodnotu vo všetkých divíziách spoločnosti, a tým vyššiu hospodár-
nosť a konkurencieschopnosť v oblasti strojov a zariadení. Už aj 
len vďaka univerzálnemu inštalačnému konceptu skracuje Vario-X 
inštaláciu stroja o približne 40 percent.“ 

Priškrtiť vzduch výrobe
Vario-X podporuje dôslednú elektrifi káciu výrobných procesov 
a ponúka tak výrazne efektívnejšiu alternatívu pre pneumatiku. 
Pri účinnosti len desať až dvadsať percent sa so vzduchom ako 
zdrojom energie, stráca totiž príliš veľa energie v dôsledku nespo-
četných netesností v systéme a neefektívnych akčných členov. Na-
hradiť pneumatiku elektrikou – napríklad pri upínacích jednotkách 
v oblasti konštrukcie karosérií – znamená pre všetkých zúčastne-
ných len výhody. Pre podnikateľa, ktorý je schopný redukovať ne-
efektívnu, zle ovládateľnú a pomerne drahú pneumatiku vo svojich 
dielenských halách. Pre plánovača výroby, ktorý môže teraz svoju 
pozornosť zamerať na jeden zdroj energie – elektrickú energiu. 

Murrelektronik Slovakia s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava, SLOVAKIA  

Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk

Pre zamestnancov, ktorí môžu konečne pracovať v poznateľne tich-
šom pracovnom prostredí, a v neposlednej miere aj pre životné 
prostredie. 

Digitálne dvojča pre plánovanie, inštaláciu, 
prevádzku a servis
Vario-X však nie sú len základné dosky, riadiace jednotky, káble 
a podobne. Zariadenie automatizované prostredníctvom Vario-X 
má od počiatku svoje digitálne dvojča: pohyblivý obraz reálneho 
zariadenia 1:1, ktorý obsahuje všetky funkcie a parametre budú-
ceho systému. To všetko už v etape projektu, ešte pred objedna-
ním a montážou čo i len prvého mechanického konštrukčného die-
lu. Na tento účel Murrelektronik kinematizuje konštrukčné súbory 
strojov a zariadení v špeciálnom softvéri, v ktorom možno potom 
simulovať aj následné pohyby a procesy. V digitálnom dvojčati 
beží ten istý riadiaci program ako neskôr na reálnom stroji. A nie-
len to: digitálne zariadenie sa dá prostredníctvom Augmented Re-
ality (AR) na mobile alebo tablete priamo „postaviť“ do budúcej 
haly, takže všetky pohybové sekvencie je možné vidieť virtuálne 
vopred.
„To všetko niekoľkonásobne skracuje čas potrebný na montáž 
a uvedenie do prevádzky, pretože mnohé problémy, ktoré sa od-
halia počas montáže, sa potom vôbec nevyskytnú,“ sumarizuje 
O. Prein výhody digitálneho dvojčaťa. Okrem toho je dôležité, že 
montéri môžu využívať digitálne dvojča ako „3D stavebný plán“, 
napríklad prostredníctvom aplikácie Augmented Reality alebo oku-
liarov Virtual Reality. Toto funguje často výrazne rýchlejšie, ako 
pochopenie plánu nakresleného v 2D. 

„S Vario-X poskytujeme odpoveď na naliehavé otázky a výzvy 
v automatizačnej technike, keď ide o plánovanie výroby, zariadení 
a inštalácie,“ hovorí O. Prein záverom. „Vario-X pomáha vyhnúť 
sa ,zo zásob podporovanému‘ plánovaniu a prelomiť statické plá-
novacie procesy. Toto konzekventné zameranie sa na požiadavky 
zákazníkov, popri agilných vývojových procesoch, rozhodujúcim 
spôsobom prispelo ku vzniku Vario-X.“

Globálna dokonalosť v decentralizácii

Murrelektronik je rodinná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnos-

ťou v oblasti automatizačnej techniky, zamestnávajúca vyše 3 000 

pracovníkov. Je poprednou spoločnosťou v oblasti vývoja a výro-

by najmodernejšej decentrálnej automatizačnej techniky pre stroje 

a zariadenia. Svoju pozornosť sústreďuje na štyri základné oblas-

ti: napájanie prúdom, rozhrania, spojovacie vodiče a systémy IO. 

Cieľom spoločnosti je optimalizovať inštalácie strojov a zariadení 

a zvyšovať tým konkurencieschopnosť zákazníkov. V centre pozor-

nosti je pritom práve decentralizácia: rovina riadenia v strojoch 

a zariadeniach je vďaka osvedčeným konceptom a novým techno-

lógiám optimálne prepojená s rovinou snímačov a akčných členov. 

Inovované výrobky vo vynikajúcej kvalite, výrazná orientácia na trh 

a zákazníka nás robia jedinečnými. Naše riešenia zlepšujú stroje 

a zariadenia našich zákazníkov.

Kto vsádza na spoločnosť Murrelektronik, posilňuje svoje postave-

nie na trhu.
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Ako na februárovej výročnej tlačovej konferencii  VDW (Nemec-
ká asociácia výrobcov obrábacích strojov) oznámil jej predseda 
Franz-Xaver Bernhard, rok 2022 má veľkú šancu byť úspešným 
rokom pre priemysel obrábacích strojov. 

Nemecké odvetvie 
obrábacích strojov v tomto roku 
prudko vzrastie

„Optimizmus pre rok 2022 je podporený silným rastom dopytu 
od polovice minulého roka,“ vysvetlil F. Bernhard. Prijaté objed-
návky vzrástli počas celého roka 2021 o 58 percent. Primárnym 
faktorom boli zahraničné trhy, ktoré zaznamenali 62-percentný 
nárast. O viac ako polovicu však vzrástli aj domáce (nemecké) 
objednávky.

Európa vedie
Podľa predbežných údajov VDW bola na čele zahraničných trhov 
Európa. Svoje objednávky zvýšili európski zákazníci o 90 percent, 
nasledovala Amerika s nárastom o 66 percent a Ázia o 61 per-
cent. Čína a USA zostávajú dvoma najväčšími trhmi a najdôležitej-
šími zákazníkmi s vysokým dvojciferným rastom 65 a 92 percent. 
Všetkých 20 najlepších krajín však zaznamenalo minimálne dvojci-
ferný nárast dopytu, niektoré dokonca trojciferný. Silné boli najmä 
objednávky z Talianska, Rakúska, Českej republiky, Švajčiarska 
a Indie. Taliansko a Rakúsko profi tovali z vládnej podpory.

Podľa prognózy Oxford Economics sa očakáva, že globálny 
hrubý domáci produkt Nemecka v roku 2022 vzrastie o 4,2 per-
centa, priemyselná produkcia o 4,4 percenta a investície o 4,3 
percenta. „Pokiaľ ide o rast investícií, trojicu našich hlavných 

Text CECIMO, ilustračné foto DMG Mori

Nemeckí výrobcovia obrábacích strojov oča-
kávajú v tomto roku až 14-percentný nárast 
produkcie. Odvetvie zažíva od minulého 
roka silný vzostup z geografi ckého hľadiska 
trhov aj zákazníckych sektorov. Svedčí to 
o veľkom (pandémiou zadržiavanom) dopy-
te po investíciách na celom svete, z ktorých 
značnú časť uspokojujú obrábacie stroje 
nemeckej výroby.
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zákazníkov vedie Európa. Sme pripravení z toho ťažiť, pretože 
mnohí naši zákazníci už majú dobre vyplnené knihy objednávok,“ 
uvádza  F. Bernhard, no priznáva, že napriek tomu je prognóza 
na rok 2022 stále zahmlená neistotou. Obavy spôsobuje najmä 
fakt, že variant Omikron môže dostať do izolácie naraz veľké 
množstvo ľudí, čím sa môže obmedziť ekonomická aktivita. De-
klarovaná čínska stratégia zero-Covid tiež sťažuje normalizáciu 
dodávateľských reťazcov.

Obnova rýchlejšie, ako sa očakávalo
Po hlbokom prepade v odvetví obrábacích strojov, ktorý spôsobila 
pandémia v roku 2020, sa sektor minulý rok odrazil vďaka silným 
objednávkam. Podľa odhadov VDW vyprodukovali fi rmy z tohto 
odvetvia v roku 2021 stroje a služby v hodnote zhruba 12,7 miliar-
dy eur. To predstavuje nárast o 4 percentá.

Obchod ťahal export, ktorý rástol o 8 percent, dvakrát rýchlejšie 
ako produkcia. Amerika viedla v zahraničnom obchode s náras-
tom o 13 percent, nasleduje Ázia s 11 a Európa s 5 percentami. 
Medzi desiatkou najväčších trhov zaznamenali dvojciferný rast 
Česká republika, Taliansko, Mexiko, Čína a Holandsko. Čína sa 
po prudkom poklese v roku 2020 odrazila.

Naopak, domáce tržby v Nemecku klesli o 5 percent kvôli ne-
ochote automobilového priemyslu investovať. Došlo len k mierne-
mu zvýšeniu spotreby o 1 percento. Tú zabezpečoval najmä do-
voz, ktorý vzrástol o viac ako desatinu. 

Zamestnanosť so 64 000 zamestnancami bola v decembri 2021 
o 6,1 percenta nižšia ako v predchádzajúcom roku.

Najväčšie výzvy: čipy a personál 
„Úzke miesta v dodávateľských reťazcoch elektronických súčiastok 
a kovových výrobkov boli v minulom roku kľúčovými negatívnymi 
faktormi pre priemysel a stále nie sú vyriešené,” uvádza F. Bern-
hard. Podľa prieskumu boli nimi do konca roka 2021 ovplyvnení 
takmer všetci výrobcovia obrábacích strojov. Na jednej strane má 
automobilový priemysel – ako kľúčový zákazník výrobcov obrá-
bacích strojov – len obmedzené zásobovacie kapacity. Na druhej 
strane chýbajú čipy aj pre kontroléry, radiče, mechaniky a ďalšie 
dôležité komponenty v obrábacích strojoch. To, pochopiteľne,  
oneskoruje dokončenie objednávok strojov.

Pre priemysel obrábacích strojov existujú len veľmi obmedzené 
možnosti krátkodobo ovplyvniť a kompenzovať tento problém. Pre-
chod na novú generáciu čipov si vyžaduje čas, pretože to neraz 
znamená aj niekoľko rokov vývoja. „Zatiaľ je jedinou možnosťou 
byť vysoko kreatívny pri obstarávaní materiálov a akceptovať vyš-
šie obstarávacie ceny, ktoré možno nebude možné ďalej preniesť,“ 
hovorí predseda VDW. V strednodobom horizonte bude dôležité 
vytvoriť stabilné dodávateľské reťazce a diverzifi kovať počet do-
dávateľov, aby sa znížila závislosť od nich.

Takmer všetky spoločnosti vyrábajúce obrábacie stroje sa domnie-
vajú, že rovnako vážnym problémom ako prekážky v zásobova-
ní je aj nedostatok kvalifi kovaných pracovníkov. Podľa prieskumu 
viac ako dve tretiny výrobcov plánujú v aktuálnom roku zvýšiť svoju 
kmeňovú pracovnú silu. Naopak, počet voľných pracovných miest 
v nemeckom strojárstve bol v decembri 2021 zhruba dvojnásobný 
v porovnaní s koncom roka 2020. Zároveň klesá počet žiadostí 
o vyučenie a počet uzatvorených učňovských zmlúv.

Dostupnosť kvalifi kovaných pracovníkov je pritom kľúčová, ak ma-
jú spoločnosti zostať konkurencieschopné vo vysoko špecializova-
nom priemysle obrábacích strojov.

Nový potenciál pre priemysel 
obrábacích strojov
Výrobcovia obrábacích strojov vidia nové možnosti uplatnenia svo-
jej produkcie aj v súvislosti s plánovanou energetickou transformá-
ciou a reštrukturalizáciou energetického priemyslu. 
Väčšina veľkých priemyselných krajín totiž vyvinula ambiciózne 
stratégie zamerané na zníženie emisií CO2. Dôležitým faktorom je 
tu energetický sektor, ktorý sa v súčasnosti podieľa na emisiách 25 
percentami. Medzi kľúčové riešenia patrí rozšírenie nízkoemisnej 
energie, modernizácia elektrickej siete a rozvoj vodíkovej ekono-
miky. „Celkovo, prechod na zdroje energie s nulovými emisiami 
predstavuje obrovskú globálnu úlohu, do ktorej sa musia ročne 
investovať miliardy eur na celom svete,“ vysvetľuje F. Bernhard. 
Hoci dosiaľ energetika nebola pre výrobcov obrábacích strojov 
najvýznamnejším odvetvím, vyššie investície znamenajú v koneč-
nom dôsledku aj narastajúce požiadavky na výrobu strojov a me-
chanických súčastí (napríklad komponentov pre veterné turbíny,  
prevodovky, ložiská, spaľovacie motory s významom pre prechod 
energie – plynové  turbíny, tepelné čerpadlá, generátory, kompre-
sory, zariadenia na elektrolýzu).  

VDW preto poverila konzultačnú fi rmu Strategy Engineers so síd-
lom v Mníchove, aby preskúmala výsledný potenciál tohto segmen-
tu pre priemysel obrábacích strojov. Štúdia je momentálne vo fi nál-
nej fáze a členom VDW bude predstavená už v druhej polovici 
marca.
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Text a foto TOKA INDEVA

Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo-
vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako 
výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních 
podniků, které byly certifi kovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále 
podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj-

Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého 
vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed-
noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte-
ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb 
lidského ramene.

Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké 

je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. 

Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem 

a desítky let se tomu snaží rozumět i naše fi rma. Jsme při-

praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu.
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NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 
standarní nekonečný otoč nástrojové hlavy

Inteligentní manipulace
s břemeny

Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA 

Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve-
dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel-
mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, 
strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na-
bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.
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Operátor m e zdvihnout b emeno s hm  nost  a  

320 kg jednoduch m d  ekem se servo-ovládac  

rukověti nebo zát
e sam  n  a p emístit ji lehk m 

tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v -

ilo jen n kolik gram . 

Mravenec je neúnavný 
a inteligentní pracovník, 

dokáže zdvihnout a lehko 
přenášet náklady, které 

jsou mnohem větší než on. 
Tato jednoduchá analogie 

představuje poslání společnosti 
Scaglia INDEVA: 

Navrhování a výroba 
průmyslových manipulátorů, které

jsou kompaktní a přece jiné,
 jednoduché a přece inteligentní

a pomáhají pracujícím lidem
vyhnout se škodlivé námaze. 

Video ukázky manipulace s břemeny 
pomocí blancérů INDEVA: 

http://www.indevagroup.com/videosolution.athx

Zastoupení pro Českou republiku:
Tomáš Kašpar – TOKA 

Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg
Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650

indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de

Jíří Štěpánek – TOKA 
Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice

Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871
indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de

Zastoupení pro Slovenskou republiku:
Marek Galánek – TOKA 

Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín
Mobil: +421 911 325 580

indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia 
INDEVA SpA. Dnes se fi rma považuje za vedoucí společnost na trhu 
a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo-
vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází 
v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. 

Inteligentní manipulace
Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi-
ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických 
manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při 
elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie 
nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují 
některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří-
zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují 
plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. 

I v nebezpečném prostředí
Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to 
spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož-
ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého 
těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 
94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý-
buchem s odstupňováním podle norem ATEX.

Sloupové, stropní, kolejnicové...
Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede-
ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích 
vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic-
kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti 
zákazníka.

Lineární balancér Liftronic
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Robot MiR500 sa bude využívať na spoluprácu so 
zamestnancami skladu pri preprave paliet a iných ná-
kladov až do hmotnosti 500 kg. Hlavným konceptom 
riešenia je odľahčiť zamestnancov od neproduktívnych 
činností, zlepšiť bezpečnosť práce a optimalizovať 
skladové náklady.

Mobilný robot 
ako konkurenčná výhoda
Alexander Damie, manažér pre inováciu a procesy 
v spoločnosti FM Logistic Central Europe, vysvetľuje: 
„Aby sme vytvorili konkurenčnú výhodu našej spoloč-
nosti a našich klientov, investujeme do inovatívnych 
riešení, ktoré sú fl exibilné, ľahko použiteľné, a teda 
nákladovo efektívne. Technológia od Mobile Industrial 
Robots je oveľa lacnejšia než konkurenčný koncept 
vozidiel AGV. V tomto konkrétnom prípade ide o rie-
šenie, ktoré je viac ako dvakrát lacnejšie než AGV.“

FM Logistic investuje
do autonómnych mobilných robotov 

v logistickom centre IKEA
Text a foto Mobile Industrial Robots

FM Logistic, globálny poskytovateľ logistických služieb 
(3PL), pomáha urýchliť skladové procesy v spoločnos-
ti IKEA s využitím automatizácie. Mobile Industrial Robots 
(MiR), medzinárodný líder na trhu autonómnych mobilných 
robotov (AMR), oznámil, že v rámci spoločnej investície 
nasadila spoločnosť FM Logistic so svojím zákazníkom 
IKEA autonómny mobilný robot MiR500 od Mobile Indus-
trial Robots na zlepšenie logistických procesov v sklade 
v poľskej obci Jarosty. Riešenie predstavuje inovatívnu 
a fl exibilnú technológiu, ktorú je možné ľubovoľne konfi gu-
rovať a používať pri každodenných skladových operáciách.
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Robot MiR500 sa jednoducho vyhýba prekážkam, je autonómny 
a nevyžaduje dlhé a časovo náročné konfi gurovanie, čo uľahčuje 
jeho ovládanie. Vďaka funkcii mapovania a integrovanému pokroči-
lému softvéru sú autonómne mobilné roboty schopné sa pred jazdou 
dynamicky navigovať a zvoliť si najvhodnejšiu trasu – to všetko bez 
ľudskej pomoci.

Zamestnanci skladu a zodpovedné osoby v súčasnosti prechádzajú 
školením. V priebehu niekoľkých týždňov bude robot uvedený do plnej 
prevádzky 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Riešenie pre veľké množstvá drevených paliet
Edyta Śmiechowicz, riaditeľka logistického centra Jarosty z FM Logis-
tic CE, hovorí: „Pracovné úlohy pre nášho klienta vyžadujú prepravu 
značného množstva prázdnych drevených paliet poukladaných na 
seba kvôli ich použitiu v automatizovaných skladoch. Predstavujú 
ideálny proces na automatizáciu. Implementácia v distribúcii zahŕňa 
integráciu autonómneho robota dopravujúceho prázdne palety do in-
terných tokov tovaru. Robot počas testovacej fázy prešiel vyše 60 km, 
úspešne dokončil 180 cyklov a prepravil viac ako 1 500 prázdnych 
paliet. Bolo tak možné optimalizovať prepravu pri zachovaní plnej 
bezpečnosti zamestnancov a garancii rentability tejto investície.“

„Implementácia robota MiR v distribučnom centre IKEA Jarosty pred-
stavuje ďalší krok k optimalizácii procesov, a tiež k implementácii ino-
vatívnych riešení do našich skladových prevádzok,“ hovorí Sebastian 
Kaczmarski, Central Fulfi llment Operations Manager z poľskej poboč-
ky IKEA. „Ide o príklad využitia synergie medzi našimi spoločnosťami 
a zdieľaním znalostí. Tie tak vedú k zlepšeniu a adaptácii skladových 
procesov na novú realitu, ktorými je súčinnosť manuálnych a automa-
tizovaných procesov.“

Implementácia poľskými fi rmami
Využitie AMR od MiR v distribučnom centre IKEA Jarosty je ďalšou 
z implementácií tohto typu robota v spoločnosti FM Logistic, ktorú 
uskutočnili spoločnosti ASTOR a ABZ Automatyka. Už pred rokom 
bol implementovaný menší robot MiR200 na logistickej platforme 
v Mszczonówe na podporu baliacich procesov. Robot tam transportu-
je odpad (fólie a lepenky) z výroby do triediarne. Denne prejde prie-

mernú vzdialenosť okolo 18,5 km, čo predtým museli vykonávať sami 
zamestnanci. Spoločnosť FM Logistic zvažuje implementáciu AMR aj 
v ďalších svojich centrách. 
Video z IKEA Jarosty: https://www.youtube.com/watch?v=EutTNoN-4Zc

FM Logistic Central Europe 
FM Logistics CE je súčasťou spoločnosti FM Group, globálneho lídra 
v oblasti logistických riešení, založenej vo Francúzsku a v súčasnos-
ti pôsobiacej na troch kontinentoch v 14 krajinách sveta. V regióne 
strednej Európy pôsobí spoločnosť v Poľsku, Českej republike, na Slo-
vensku a v Maďarsku.

FM Logistic CE má 17 logistických centier, 30 prekladísk a zamest-
náva viac než 5 500 ľudí. Má celkom cez 750 000 m2 skladových 
priestorov, tvoriacich viac ako 1 000 000 paletových miest, a tiež vo-
zový park s cca 2 500 vozidlami.

Spoločnosť, ako popredný logistický operátor v regióne, ponúka svo-
jim klientom služby spojené so skladovaním, zásobovaním, kooperatív-
nou výrobou, balením aj dopravou a distribúciou tovaru. Organizácia 
sa v posledných rokoch orientuje na komplexné riešenie dodávateľ-
ského reťazca podporujúceho zákazníkov pri implementácii ich multi-
kanálových stratégií.
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Neďaleko sa nachádza aj múzeum Autostadt, ktoré už nie je venované 
iba jednej automobilke, ale prezentuje všetky značky koncernu VW, 
a to vo veľkom štýle. Autostadt sa rozprestiera na ploche 28 hektárov 
a okrem veľkolepých pavilónov jednotlivých koncernových značiek tu 
nájdeme aj expozície venované aktuálnym trendom v automobilovom 
priemysle. O tomto múzeu snáď v budúcnosti napíšeme samostatný 
článok.

AutoMuseum Volkswagen
Text Michal FABIAN, Róbert HUŇADY, František KUPEC, foto autori

AutoMuseum Volkswagen vo Wolfsburgu (Dolné Sasko, Nemecko) je jedným z dvoch 
múzeí venovaných značke Volkswagen. Múzeum bolo ofi ciálne otvorené 25. apríla 1985 
a prezentuje výhradne históriu automobilov značky Volkswagen. Na ploche približne 
5 000 m2 tu nájdeme zastúpené prakticky všetky generácie modelov od prvého „chrobá-
ka“ až po „Touarega“. Samozrejme nechýbajú ani špeciálne modely, či rôzne zaujímavé 
koncepty. 

Obr. 1 Panely zobrazujúce míľniky značky Volkswagen
Obr. 2 VW Transorter I. – nasmerovanie do výstavnej haly vozidiel 
Volkswagen
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Tento článok bude stručným sprievodcom po auto múzeu značky 
Volkswagen a všeobecným predstavením exponátov, ktorých je okolo 
130. Múzeum sa nachádza v nízkej jednopodlažnej budove bývalej 
textilnej továrne. Vstup do budovy je cez malú recepciu, ktorá slúži 
aj ako pokladňa a predajňa suvenírov. Do výstavnej haly sa prichá-
dza pomerne úzkou chodbou, na stenách ktorej sú zavesené panely 
zobrazujúce míľniky značky od položenia základného kameňa vý-
robného závodu v roku 1938 až po súčasnosť, ktorú charakterizuje 
nástup elektromobility. 

Pred vstupom do výstavnej haly nás víta silueta predného čela VW 
Transporter prvej generácie (obr. 2). A všeobecná prehliadka vozi-
diel značky sa môže začať.

Všeobecná prehliadka
Prečo všeobecná prehliadka? Popísať čo i len časť zo 130 vystave-
ných exponátov je nad rámec jedného článku. Hoci Volkswagen nie 
je značka, ktorej produkcia disponovala značným počtom modelov, 
aj tak by si jednotlivé modelové rady zaslúžili podrobnejší komentár 
na úrovni vlastného článku. 

Produkcia Volkswagenov sa dá rozdeliť na dve etapy usporiadania 
pohonu. Prvá „všetko vzadu“ a následná, „všetko vpredu“. Obidve 
konštrukčné riešenia zastupujú „best-sellers“. V prvom prípade je to 
VW Chrobák a v druhom prípade nemenej úspešný VW Golf. 

Všetko vzadu
Z predstaviteľov „všetko vzadu“ je to VW Chrobák navrhnutý geniál-
nym konštruktérom Ferdinandom Porschem. Prvá generácia sa vyrá-
bala od roku 1938 do roku 2003 neuveriteľných 65 rokov (obr. 3). 
Za ten čas sa vyrobilo niečo vyše 21,5 milióna vozidiel. [3] Medzitým 
prešiel Chrobák – dnešným jazykom povedané – mnohými „facelift-
mi“, ale základný tvar a koncepcia pohonu zostali zachované.

Na neho technicky nadväzujú exponáty VW 1500/1600 Limousine 
(obr. 4) a VW 411/412 vo vyhotoveniach hatchback a kombi (Va-
riant). No a samozrejme nezabudnuteľný VW Transporter (obr. 5). 
VW Transporter T1 si zamilovali aj stúpenci hnutia hippies a dá sa 
povedať, že pestrofarebné vozidlá pomaľované kvetmi sa stali sym-
bolom mobility „detí kvetín“, ako sa zvykli nazývať. 

Obr. 3 VW Chrobák prvej generácie

Obr. 4 VW 1600 Limousine 

Prvá generácia Transporteru bola derivátom VW Chrobák a Porsche 
356. Každá ďalšia sa viac a viac individualizovala a Transporter za-
čal písať svoj vlastný príbeh úžitkového vozidla s  pohonom vzadu 
až do roku 1990, kedy prišla verzia T4 s vpredu uloženým motorom 
a pohonom predných kolies.

Obr. 5 VW Transporter model T1

Všetko vpredu
Žiaden príbeh však netrvá večne. V roku 1974 Volkswagen začal 
modelom VW Golf (obr. 6) prepriahať z koncepcie „všetko vzadu“ 
na koncepciu „všetko vpredu“. Napriek tomu príbeh VW Chrobáka 
trval až do roku 2003. Model Golf sa stal etalónom kategórie nižšej 
strednej triedy, zľudovelo nazývanej aj ako „Golf Klasse“. Žiadna 
automobilka by si nemala nárokovať na pomenovanie triedy auto-
mobilu, no Golf si na to trúfol a v nemecky hovoriacich krajinách sa 
tento pojem udomácnil. Za 45 rokov produkcie sa od roku 1974 do 
roku 2019 vyrobilo celkovo 35 miliónov vozidiel Golf v siedmich 
generáciách. [4] 

Koncom roku 2019 sa začala vyrábať ôsma generácia tohto best-
selleru. Jediné, čo môže zastaviť tento úspešný príbeh je ohlasova-
ná elektromobilita s nastupujúcou generáciou vozidiel VW ID. Podľa 
Volkswagenu ID znamená „inteligentný dizajn, identitu a vizionárske 
technológie“. [5]



|                             1/2022 |  www.leaderpress.sk  54

LISTUJEME V HISTÓRII
E t a py  v ý vo j a  vo z i d i e l  Vo l k s w a g e n

Ako bolo spomenuté, v roku 1990 prepriahol na predný pohon aj 
Transporter T4 [2] (obr. 10). Usporiadanie „všetko vpredu“ je pre 
úžitkové vozidlá predsa len šťastnejšie riešenie. Konštruktérom takéto 
usporiadanie totiž rozväzuje ruky na využitie rôznych verzií a nadsta-
vieb, keďže vzadu zostáva viac priestoru.

Obr. 7 VW Polo model 1976

Syncro a 4Motion
No a ako to už v technike býva, často sa kombinujú výhody jednotli-
vých riešení. V prípade pohonov to je pohon všetkých štyroch kolies, 
nazývaný aj 4x4. Prvé štvorkolky niesli označenie pohonu „Syncro“, 
neskôr zmenili označenie na 4Motion, ktoré sa používa dodnes. Tým-
to systémom pohonu bol vybavený napr. aj VW Transporter T3 „Syn-
cro“ s motorom vzadu a u prednokoliek sa 4Motion vyskytuje takmer 
v každom modelovom rade.

Príchodom modelu Touareg začal písať Volkswagen históriu vozidiel 
SUV, kde pohon 4x4 vyplýval z podstaty zaradenia automobilu do 
tejto triedy. Táto pomerne nová etapa triedy SUV sa ešte v múzeu 
nevyskytuje, až na jednu výnimku, a to je VW Touareg Race z ro-
ku 2011 (obr. 11) a jeho praotec VW Iltis Race z roku 1980 (obr. 
12). Obe vozidlá sa svojho času zúčastnili diaľkového preteku Dakar. 
Medzigeneračný rozdiel je zrejmý na prvý pohľad. VW Iltis bol vy-
vinutý pre potreby nemeckej armády. Vyrábal sa od roku 1978 do 
roku 1988. V roku 1979 bola predstavená na autosalóne v Ženeve 
aj civilná verzia, ktorá si medzi civilným obyvateľstvom nenašla takú 
obľubu, akú mala u vojakov. Hlavným dôvodom bola cena a zrejme 
aj robustnosť armádneho vozidla. V dnešnom ošiali SUV by sa urči-
te uchytila aj medzi civilmi. Dohromady bolo vyrobených niečo vyše 
9 000 automobilov VW Iltis.Obr. 8 VW Passat model 1988

Obr. 9 VW Phaeton

Obr. 10 VW Transporter T4

Obr. 6 VW Golf 1 model 1975

Koncepcia Golfu rozšírila modelové rady smerom dole aj hore. Sme-
rom nadol to bolo stále úspešné Polo (obr. 7), VW Fox, VW Up a sme-
rom nahor stále populárny Passat (obr. 8). Passat je často nazývaný aj 
manažérskym vozidlom, ale modifi kácie kombi sú nemenej úspešnými 
rodinnými automobilmi. 

Vznikol aj jeden „experiment“, ktorý sa rozhodol konkurovať koncer-
novej značke Audi. Bol to Volkswagen Phaeton (obr. 9), ale jeho his-
tória bola krátka. Vyrábal sa od roku 2002 do roku 2015 v Drážďa-
noch a aj napriek špičkovým motorizáciám a technologickej vyspelos-
ti sa táto limuzína predčasne stiahla z portfólia výrobného programu 
značky. Modifi kácie s benzínovým motorom 6.0 W12 a naftovým 5.0 
V10 TDI sa časom určite stanú zaujímavými zberateľskými „kúskami“.
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Záver
Touto „vychytávkou“ zakončíme dnešné putovanie múzeom VW vo 
Wolfsburgu. K podrobnejšiemu pojednaniu o jednotlivých exponá-
toch a ich technických parametroch sa vrátime v niektorom z nasledu-
júcich vydaní časopisu. Verím, že sa nám podarí pripraviť zaujímavý 

Literatúra: [1] Stiftung AutoMuseum Volkswagen, About us, The evolution of the marque, <https://www.automuseum-volkswagen.de/en.html>; [2] Volk-
swagen Transporter, <https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter>; [3] Volkswagen Beetle, <https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_
Beetle>; [4] The Glorious Seven, <https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/10/the-glorious-seven.html>; [5] First member of the ID. family 
is called ID.3, <https://www.volkswagenag.com/en/news/2019/05/VW_brand_ID3.html>

Obr. 11 VW Touareg Race 2011 Obr. 12 VW Iltis Race 1980

materiál o „ľudových vozidlách“, ktoré mali zmotorizovať Nemecko. 
Nakoniec zmotorizovali Európu a svoje miesto si našli na všetkých 
kontinentoch, aj keď ich ceny stratili prívlastok ľudové.

Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0318/21.
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Automobilka očakáva, že situácia týkajúca sa dodávok polovodičov sa 
bude v druhom polroku tohto roku postupne zlepšovať. Očakávané pozi-
tívne impulzy by českej automobilke mali priniesť aj modelové novinky, a to 
hlavne ENYAQ COUPÉ iV alebo modernizovaná verzia modelu KAROQ.
Predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdô-
razňuje, že rok 2021 bol jedným z najnáročnejších rokov histórie 
spoločnosti ŠKODA AUTO. „Pandémia Covid-19 spolu s nedostatkom 
polovodičov výrazne pribrzdili náš rast. Vďaka fl exibilnosti a nápaditosti 
zamestnancov ŠKODA AUTO, ale aj vďaka úzkej spolupráci s naším soci-
álnym partnerom, odbormi KOVO, a dodávateľmi sme spoločnosť napriek 
všetkým ťažkostiam minulým rokom previedli s dobrým fi nálnym výsled-
kom. Očakávame, že situácia týkajúca sa dodávok polovodičov sa bude 
v priebehu druhého polroka tohto roku postupne zlepšovať. Do budúcnosti 
sa pozerám s optimizmom: pripravujeme množstvo produktových noviniek 
ako napríklad model ENYAQ COUPÉ iV. Aj naďalej sa pritom tešíme vy-
sokému dopytu zo strany zákazníkov a máme špičkovo motivovaný tím. So 
stratégiou NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je automobilka navy-
še dlhodobo dobre pripravená na to, aby z procesu transformácie vyšla 
posilnená.“
Martin Jahn, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť 
predaja a marketingu, dodáva: „Pandémia Covid-19 a nedostatok polo-
vodičov v nedávno skončenom roku viedli k predĺženiu dodacích lehôt. 
Zákazníkom by som sa chcel poďakovať za dôveru, ktorú značke ŠKODA 
v tomto náročnom období prejavili, no a našim dílerom zasa za ich vysoké 
nasadenie. Naše produkty sú na celom svete veľmi úspešné a dopyt po 
nich je vďaka modelom ako ENYAQ iV alebo nová FABIA celosvetovo aj 
naďalej vysoký. V novom roku sa opäť posunieme dopredu: modernizo-
vané verzie našich najpredávanejších vozidiel z kategórie SUV, modely 
KODIAQ a KAROQ, ako aj nový model ENYAQ COUPÉ iV, sú vynikajú-
ce produkty. Som presvedčený o tom, že u našich zákazníkov budú mať 
úspech.“

V západnej Európe pokles, v Indii prudký rast
V západnej Európe dodala spoločnosť ŠKODA AUTO v roku 2021 svojim 
zákazníkom 409 000 vozidiel, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje pokles o 5,9 % (január až december 2020: 434 500 vozi-
diel). V decembri bolo zákazníkom v západnej Európe dodaných 34 200 
vozidiel (december 2020: 41 700 vozidiel).
V Nemecku, teda na svojom najväčšom trhu, zaznamenala automobilka 
ŠKODA v uplynulom roku 136 800 dodávok zákazníkom, čo je o 15,4 % 

menej ako v predchádzajúcom roku (január až december 2020: 161 800 
vozidiel). V decembri dodávky predstavovali 14 700 vozidiel a boli tak 
o 11,5 % nižšie ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roku (decem-
ber 2020: 16 600 vozidiel). V Portugalsku (1 800 vozidiel; +37,4 %),
Nórsku (9 800 vozidiel; +36,9 %), Írsku (9 100 vozidiel; +21,8 %), Ho-
landsku (19 300 vozidiel; +19,0 %) a v Španielsku (24 600 vozidiel; 
+17,0 %) však spoločnosť ŠKODA AUTO zaznamenala dokonca dvojci-
ferný nárast.
V strednej Európe dodala spoločnosť ŠKODA AUTO od januára do de-
cembra 2021 zákazníkom celkovo 164 100 vozidiel, teda o 9,8 % menej 
ako v predchádzajúcom roku (január až december 2020: 181 900 vozi-
diel). Decembrový výsledok 12 200 dodaných vozidiel predstavuje v po-
rovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roku pokles o 16,5 % 
(december 2020: 14 600 vozidiel).
Na domácom českom trhu poklesli dodávky zákazníkom v období od ja-
nuára do decembra 2021 o 4,0 % na 79 900 vozidiel (január až decem-
ber 2020: 83 200 vozidiel). V decembri sem automobilka dodala 6 700 
vozidiel (december 2020: 7 100 vozidiel; -5,0 %).
Do východnej Európy okrem Ruska dodala spoločnosť ŠKODA AUTO zá-
kazníkom 35 800 vozidiel (január až december 2020: 39 400 vozidiel; 
-9,2 %). V decembri dodávky klesli o 39,9 % na 2 500 vozidiel (december 
2020: 4 200 vozidiel).
V Rusku predstavuje 90 400 dodaných vozidiel v porovnaní s predchádza-
júcim rokom pokles o 4,4 % (január až december 2020: 94 600 vozidiel). 
V decembri dodala spoločnosť ŠKODA AUTO tunajším zákazníkom 7 200 
vozidiel (december 2020: 9 700 vozidiel; -25,7 %).
V Číne dodala česká automobilka zákazníkom 71 200 vozidiel. To zod-
povedá poklesu o 58,8% (január až december 2020: 173 000 vozidiel). 
V decembri tu značka ŠKODA dodala 7 500 vozidiel (december 2020: 
16 500 vozidiel; -54,6 %).
V Indii si spoločnosť ŠKODA AUTO po uvedení špeciálne pre tento trh vy-
vinutého modelu KUSHAQ v roku 2021 výrazne polepšila. Zákazníkom 
tam dodala celkovo 22 800 vozidiel (január až december 2020: 10 900 
vozidiel; +108,9 %). V decembri 2021 tu bolo dodaných 3 500 vozidiel 
(december 2020: 1 400 vozidiel; +156,2 %).
Takisto na ostatných svetových trhoch zaznamenala automobilka ŠKODA 
povzbudzujúci rast: od januára do decembra 2021 tu ŠKODA AUTO 
zvýšila svoje dodávky zákazníkom o 20,6 % na 85 000 vozidiel (január 
až december 2020: 70 500 vozidiel).

ŠKODA AUTO dodala
v roku 2021 zákazníkom 878 200 vozidiel

Text a foto ŠKODA AUTO a.s.

Spoločnosť ŠKODA AUTO dodala v roku 2021 
zákazníkom na celom svete napriek pandémii 
koronavírusu a nedostatku polovodičov celkovo 
878 200 vozidiel. S takmer 45 000 dodanými vo-
zidlami na trh úspešne vstúpil plne elektrický mo-
del ENYAQ iV a vďaka novému modelu KUSHAQ 
ŠKODA AUTO výrazne narástla v Indii. 
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O mimoriadnej obľúbenosti vozidiel značky ŠKODA svedčí aj to, že 
v TOP 10 najpredávanejších osobných áut je až 5 od mladoboleslavskej 
automobilky. Najobľúbenejšou voľbou Slovákov medzi novými autami 
bol model ŠKODA FABIA, darilo sa aj modelu OCTAVIA a tiež SUV mo-
delom značky ŠKODA. Silnejúci záujem bolo počas celého roka cítiť aj 
pri elektrických a elektrifi kovaných modeloch, pričom sa ENYAQ iV stal 
absolútnym predajným hitom a na Slovensku suverénne porazil konku-
renciu.
Vplyvom viacerých negatívnych faktorov, ktoré postihli automobilky na 
celom svete, sa v roku 2021 situácia výrazne nezlepšila. Medziročne sa 
predalo na Slovensku o 0,8 % menej áut a ich celkový počet tak dosiahol 
75 700 (76 305 vozidiel v roku 2020). 
Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko hodnotí 
výsledky nasledovne: „Napriek výpadkom vo výrobe, ktoré postihli väčši-
nu značiek na trhu, patrí podiel v roku 2021 na úrovni 20,3 % k druhému 
najlepšiemu výkonu od roku 2015. Vlani naša spoločnosti dodala zákaz-
níkom celkovo 15 359 vozidiel, čo je úctyhodné číslo na dnešné pomery. 
Svedčí to o vysokej lojalite našich zákazníkov voči značke ŠKODA a jej 
vozidlám, za čo sme nesmierne vďační. Jednoznačne sa potvrdilo, že 
v čase krízy si silné a dôveryhodné značky dokážu svoju pozíciu na trhu 
udržať.“
Jednoznačné prvenstvo získal opäť model FABIA s počtom 3 662 do-
daných modelov tretej generácie. Spolu s novinkou – modelom FABIA 
štvrtej generácie – je to o ďalších 503 kusov viac. Celkovo tak ŠKODA 
na Slovensku dodala 4 165 kusov z oboch generácií vozidla. Na dru-
hom mieste je už tradične ŠKODA OCTAVIA s počtom 3 218 dodaných 
vozidiel, nasledovaná modelom KAMIQ (2 192 ks), SCALA (1 908 ks) 
a prvú päťku uzatvára model KAROQ (1 688 ks). Silnej obľube sa tešili 
aj ďalšie modely z portfólia českého výrobcu. Najväčšie SUV z ponuky, 
model KODIAQ, bol dodaný 1 006 zákazníkom, komfortnú a priestrannú 
limuzínu SUPERB si kúpilo 979 Slovákov.
O dominancii a mimoriadnej obľúbenosti vozidiel značky ŠKODA na Slo-
vensku svedčí aj fakt, že v TOP 10 najpredávanejších osobných áut je až 
5 od mladoboleslavskej automobilky. FABIA je opäť celkovo najpredá-

Každé piate auto
na Slovensku je značky ŠKODA

Text a foto ŠKODA AUTO a.s.

Aj keď rok 2021 opäť výrazne ovplyvnila pretr-
vávajúca pandémia koronavírusu a nedostatok 
komponentov, ktoré sa odrazili aj na medziroč-
nom poklese predaja všetkých osobných vozidiel 
na Slovensku, značka ŠKODA si na trhu upevnila 
dominantnú pozíciu lídra. Napriek náročným pod-
mienkam dodala zákazníkom 15 359 vozidiel, 
čím dosiahla trhový podiel 20,3 %. Vlani tak malo 
každé piate nové predané vozidlo na Slovensku 
logo značky ŠKODA. 

vanejším modelom v SR za rok 2021, OCTAVIA je tretia, KAMIQ šiesty,
SCALA siedma a KAROQ ôsmy. Prakticky je tak až 5 modelov značky 
ŠKODA v prvej osmičke v predajoch všetkých osobných áut u nás.

Jednotkou aj v segmente fi remných zákazníkov
Na Slovenku patrí značke ŠKODA už tradične prvenstvo v predaji fi rem-
ným zákazníkom. Minulý rok tu ŠKODA získala trhový podiel až 23,3 %. 
To znamená, že takmer každé štvrté auto predané v tomto segmente bolo 
značky ŠKODA. Silný záujem fl eetových zákazníkov zaznamenala ŠKO-
DA ešte pred nástupom pandémie a podarilo sa jej ho vďaka atraktívnej 
ponuke nových modelov, pružnému prispôsobeniu sa situácii a proaktív-
nemu prístupu celej siete autorizovaných partnerov, udržať.
„Teší nás, že sa nám darí zvyšovať priazeň nových zákazníkov s ponu-
kou širokého portfólia moderných a bezpečných modelov podporených 
vysokou zostatkovou hodnotou a nízkymi prevádzkovými nákladmi, pri-
čom dokážeme uspokojiť individuálne potreby každého fi remného zá-
kazníka,“ zhodnotil Jaroslav Hercog, riaditeľ ŠKODA AUTO Slovensko 
a dodal: „Za úspechom stojí okrem vyváženého modelového portfólia aj 
vynikajúca práca našich autorizovaných partnerov ŠKODA.“
Rok 2021 bol pre ŠKODA AUTO Slovensko aj v znamení elektromobility. 
Slovensko sa síce v predajoch elektromobilov stále nemôže porovnávať 
s krajinami západnej Európy, no vlani zaznamenala značka ŠKODA zvý-
šený záujem o tieto vozidlá. Plne elektrických modelov dodala ŠKODA 
celkovo 203, z čoho 187 kusov tvoril model ENYAQ iV a zvyšných 16 ku-
sov elektrické mestské vozidlo CITIGO iV. SUV ENYAQ iV sa zároveň 
stalo absolútne najpredávanejším elektromobilom na Slovensku.

Rastové plány do roku 2022
Značka ŠKODA na Slovensku už naplno rozbieha svoje rastové plány. 
„Myslíme si, že rok 2022 by mal byť z pohľadu celkového trhu lepší, ako 
bol ten minulý. Odhadujeme nárast trhu o približne 10 %, niekde na úroveň 
83 až 85 tisíc nových vozidiel, pričom tento odhad vychádza z toho, že by 
už nemalo dochádzať k zastaveniu výrob tak, ako tomu bolo v uplynulom 
roku a situácia by sa mala v druhej polovici roka postupne stabilizovať. 
Naším cieľom je tak rásť spolu s trhom a byť tak jednoznačne prvou voľbou 
pre privátnych a fi remných zákazníkov,“ uzavrel Jaroslav Hercog.
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Spoločnosť Volkswagen Slovakia reaguje ako jeden z najväčších 
zamestnávateľov na Slovensku na globálne zmeny v automobilovom 
priemysle aj v oblasti duálneho vzdelávania. V spolupráci so Súk-
romnou SOŠ automobilovou Duálnou akadémiou prináša od tohto 
školského roka inovovaný odbor autotronik špecializácia na elektro-
mobilitu.

Zelená transformácia smerom k elektromobilite a nasadzovanie 
najmodernejších technológií do výrobného procesu prinášajú nové 
výzvy i v oblasti vzdelávania. Volkswagen Slovakia si vzdeláva vlast-
ných odborníkov duálnym systémom už takmer desaťročie, pričom 
priebežne fl exibilne reaguje na aktuálny vývoj. V tomto smere inicio-
val aj úpravu školského vzdelávacieho programu doterajšieho študij-
ného odboru autotronik.

„Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel elektrických vozidiel vo výrobe a naše 
ciele zamerané na elektromobilitu a uhlíkovú neutralitu si plne uvedomu-
jeme, že dopyt po kvalifi kovanej pracovnej sile bude len narastať. Preto 
nás teší, že v spolupráci s Duálnou akadémiou vieme fl exibilne reago-
vať na požiadavky zamestnávateľov,“ uviedol Sebastian Krapoth, člen
predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia. Pod-
nik sa preto v spolupráci so školou rozhodol doplniť odbor autotronik 
o zameranie na vysokonapäťovú techniku a systémovú elektrotechni-
ku vo vozidle, a to počnúc aktuálnym školským rokom.

Volkswagen Slovakia je priekopní kom v oblasti elektromobility, pri-
č om č isto elektrické  vozidlá  vyrá ba od roku 2013. Vzhľ adom na vy-

sokú  komplexitu produktové ho portfó lia a vý robný  program pracujú  
vo Volkswagen Slovakia už  dlhé  roky vysokokvalifi kovaní  a skú sení  
zamestnanci, ktorí  odovzdá vajú  svoje technologické  know-how v ob-
lasti elektromobility aj v rá mci koncernu. Aktuá lne vypomá ha takmer 
150 zamestnancov zo Slovenska pri ná behu a vý robe elektrický ch 
modelov vo Volkswagen Sachsen, vlajkovom zá vode koncernu v elek-
tromobilite. So š koleniami zamestnancov na elektromobilitu zač al 
podnik sú č asne s ná behom elektromobility v roku 2013 a odvtedy 
preš li š koleniami v interný ch tré ningový ch centrá ch, ako aj v rá mci 
koncernu tisí cky zamestnancov. 

Zdroj: Volkswagen Slovakia

Kia Slovakia vyrobila v prvom januárovom týždni 2022 posledný 
automobil Sportage štvrtej generácie. Táto generácia sa vyrábala od 
konca roku 2015, vyrobenie posledného kusu s poradovým číslom 
1 161 841 trvalo teda približne šesť rokov, čo z neho robí najvyrába-
nejšiu generáciu modelu v histórii závodu.

Posledná Kia Sportage 4. generácie zo Slovenska
„Model Kia Sportage štvrtej generácie je medzi zákazníkmi stále veľ-
mi populárny. Atraktívny dizajn a vysoká kvalita sú hlavné piliere jeho 
úspechu, na ktorý – pevne verím – nadviaže aj piata generácia, kto-
rej výrobu sme spustili koncom roka 2021,“ povedal Tomáš Potoček, 
hovorca spoločnosti Kia Slovakia.

Počas šiestich rokov výroby štvrtej generácie mode-
lu Sportage ich najviac bolo určených pre zákazní-
kov z Veľkej Británie, Ruska, Španielka a Talianska. 
Posledný vyrobený model Sportage predposlednej 
generácie s poradovým číslom 1 161 841 bol vyro-
bený 5. januára 2022 a poputuje k zákazníkovi do 
Veľkej Británie.

Kia Sportage bol druhým automobilom, ktorý sa za-
čal v Kia Slovakia vyrábať v roku 2007. Vtedy išlo 
o jeho druhú generáciu. Do roku 2010 bolo z tejto 
generácie vyrobených viac ako 100 000 vozidiel. 
Tretia generácia si získala sympatie mnohých zá-
kazníkov po celej Európe. Z tohto modelu zišlo do 
roku 2015 z výrobných liniek Kia Slovakia takmer 
800 tisíc kusov. Počet vozidiel všetkých troch gene-
rácií Sportage, ktoré sa v Tepličke nad Váhom do 
začiatku roka 2022 vyrobili, presahuje dva milióny. 
Viac ako polovica z tohto pripadá na ukončenú štvr-
tú generáciu.  Zdroj: Kia Slovakia

Volkswagen rozširuje duálne vzdelávanie Volkswagen rozširuje duálne vzdelávanie 
o elektromobilituo elektromobilitu
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Univerzity dnes generujú až tretinu slovenských patentov. Podľa šta-
tistík bolo v roku 2020 podaných 221 patentových prihlášok, z kto-
rých až jedna tretina pochádzala práve zo slovenského univerzitného 
prostredia. Úrad priemyselného vlastníctva SR  (ÚPV SR) preto pozval 
v utorok 8. februára 2022 na svoju pôdu rektorov ôsmich slovenských 
univerzít, ktoré si za posledných päť rokov prihlásili k ochrane patenty 
alebo úžitkové vzory.

Za posledné tri roky sa lídrom v podaní patentových prihlášok medzi 
univerzitami stala Technická univerzita v Košiciach, ktorej bolo od 
roku 2019 udelených až 54 patentov. Medzi významných prihlaso-
vateľov a autorov vynálezov patria: Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita v Nitre.

Ako sa uvádza v stanovisku ÚPV SR: „napriek aktuálnym číslam, vidí-
me priestor na rast počtu vynálezov a v tejto súvislosti úrad poskytne 
univerzitám a vysokým školám súčinnosť a podporu. Pracovné stretnu-
tie prinieslo podnety pre zmeny v podpore akademického prostredia 

Začiatkom februára 2022 spustila Kia Slovakia výrobu plug-in hyb-
ridnej verzie najnovšieho modelu Sportage. Po hybridnej a mild-hyb-
ridnej verzii ide o tretiu verziu elektrifi kácie tohto modelu. Hnacie 
ústrojenstvo a jeho usporiadanie boli starostlivo usporiadané tak, aby 
nedochádzalo k obmedzeniu priestoru pre cestujúcich a batožinu. 
Od prvých fáz vývoja bola karoséria najnovšej generácie modelu 
Sportage koncipovaná na montáž elektrifi kovanej hnacej sústavy. 

„Samotnému spusteniu sériovej výroby plug-in hybridnej verzie mode-
lu Sportage v Tepličke nad Váhom predchádzalo vybudovanie novej 
manipulačnej stanice na podvozkovej linke v montážnej hale spolu 

s krátkym dopravníkom batérií. Na tejto stanici je vysokonapäťová 
batéria pripevnená o podlahu karosérie v strede vozidla. Centrálne 
umiestnená batéria zabezpečuje vyvážené rozloženie hmotnosti,“ vy-
svetlil Tomáš Potoček, hovorca spoločnosti Kia Slovakia. 
Plug-in hybridný systém v piatej generácii modelu Sportage tvorí 
turbo-benzínový motor 1,6 T-GDI v kombinácii s automatickou pre-
vodovkou, elektromotor, lítium-iónová (Li-ion) batéria a  pohon všet-
kých štyroch kolies. Do automobilov Sportage sa montuje synchrónny 
elektromotor s permanentným magnetom a výkonom 66,9 kW. Li-ion 
polymérová batéria má kapacitu 13,8 kWh. Kia Sportage PHEV spá-
ja v sebe silu a výkon s výnimočnou kombinovanou spotrebou pali-
va 1,1 I/100 km a dojazdom bez emisií až 70 kilometrov (WLTP), 
čo stačí na pokrytie väčšiny každodenných potrieb pri dochádzaní 
a nákupoch.
Sportage Plug-in hybrid je možné vo viacerých krajinách objednať 
už teraz, pričom sa očakáva, že dodávky do Európy začnú v druhom 
kvartáli 2022.  Zdroj: KIA Slovakia

Spustenie sériovej výroby plug-in
hybridnej Kia Sportage

vo vzťahu k inovačným výskumným aktivitám. Úrad priemyselného 
vlastníctva SR chce aj v kontexte pripravovanej Národnej stratégie 
duševného vlastníctva aktívne formovať politiku podpory vlastníkov 
priemyselných práv od motivácie cez registráciu až po systém podpo-
ry do praxe. Slovenské akademické prostredie pokladáme v synergii 
s aktívnym priemyselným prostredím za kľúčové pre rozvoj ekonomic-
kého potenciálu a hospodárskeho rastu krajiny. Úrad priemyselného 
vlastníctva SR chce z pozície štátneho orgánu intenzívnejšie komuni-
kovať o potrebách univerzít ako prihlasovateľov práv, a tým zlepšovať 
služby a maximalizovať možnú podporu pre registráciu a ochranu 
priemyselných práv.“

„Cieľom stretnutia bolo nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti 
ochrany vynálezov, ponúknuť odbornú pomoc zo strany úradu, iden-
tifi kovať možnosti podpory rastu počtu vynálezov a spoločne zlepšiť 
postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch. Slovensko mu-
síme posunúť ešte viac vpred aj v ochrane vynálezov a duševného 
vlastníctva,“ doplnil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR 
Matúš Medvec.  Zdroj: ÚPV SR

Univerzity podávajú najviac patentov
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Slovenský unikát
na strojárskom veľtrhu v Nitre

Text a foto agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Koniec mája patrí na výstavisku Agrokomplex už tradične 
strojárstvu a technike. Po dvojročnej vynútenej prestávke sa 
brány výstaviska tento rok opäť otvoria. Od 24. mája do 27. 
mája 2022 sa tu uskutoční 27. ročník Medzinárodného stro-
járskeho veľtrhu v Nitre. Výstavné haly nitrianskeho výstavis-
ka Agrokomplex budú naplnené novinkami zo sveta strojov, 
zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie. Odborní 
aj laickí návštevníci sa navyše môžu tešiť aj na predstavenie 
slovenského unikátu – vodíkového superšportu.

Z Dubaja do Nitry
Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spo-
lupráci so spoločnosťou Matador Group pred-
stavila na EXPO 2020 v Dubaji prvý slovenský 
vodíkový automobil – superšport MH2. Vodík, 
oproti iným dnes používaným palivám, je špeci-
fi cký svojimi vlastnosťami a základnou výhodou 
využívania vodíka v doprave je nulová produkcia 
emisií počas jeho reakcie v palivovom článku. 
Vodík je v automobile MH2 skladovaný v dvoj-
plášťových tlakových nádobách s patentovaným 
vnútorným systémom teplotného manažmentu, 
ktoré sú vyplnené unikátnymi metalhydridovými 
zliatinami vyvinutými na Strojníckej fakulte TUKE. 

Zdroj: MATADOR GROUP
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Za ich vývoj získala košická univerzita v roku 2019 na MSV 
cenu Techfórum. Hlavnou prednosťou tohto riešenia je vysoká 
bezpečnosť uskladnenia a relatívne nízke energetické nároky 
uskladnenia v porovnaní s vysokotlakovými zásobníkmi. 

Návštevníci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu budú mať 
jedinečnú možnosť vidieť aj ďalšie zaujímavé exponáty z diel-
ne TUKE, ako napríklad prvý slovenský nízkotlakový vodíkový 
autobus RH2, ktorý bol vytvorený v spolupráci so spoloč-
nosťou Rošero-P, dekontaminačné zariadenie Emma a Nella 
a ďalšie výsledky inovatívneho výskumu Strojníckej fakulty 
v zmysle najaktuálnejších trendov Európy a sveta: 3D tlač 
robotom Fanuc, sekvenčnú prevodovku pre superšport autá, 
implantáty šité na mieru so svetovým prvenstvom, či robotickú 
invazívnu diagnostiku. 

Slovenská kooperačná burza (SKB)
Súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je aj Sloven-
ská kooperačná burza (SKB) – najväčšie medzinárodné koo-
peračné podujatie organizované Slovenskou agentúrou pre 
rozvoj investícií a obchodu už od roku 2007. 

Cieľom SKB je prepojiť slovenských a zahraničných podnika-
teľov cez bilaterálne rokovania, sprostredkovať nadviazanie 
spoluprác medzi podnikateľskou a akademickou obcou, ve-
deckými inštitúciami a štátom.  

Súčasťou podujatia sú panelové diskusie na aktuálne témy 
s odborníkmi,  konzultácie k službám SARIO pre podporu 
exportných aktivít slovenských fi riem a atraktívny sprievodný 
program venovaný inovatívnym projektom. 

Nenechajte si ujsť novinky 
zo strojárskeho sveta
V roku 2019 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčast-
nilo 452 vystavovateľov a spoluvystavovateľov z 27 krajín 
sveta, ďalších 238 fi riem malo na veľtrhu zastúpenie. Veľtrh 
bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu 
na Slovensku a prilákal na nitrianske výstavisko Agrokomplex 
18 854 návštevníkov.

Veľtrh aj tento rok doplnia tematické výstavy: 
EUROWELDING, CAST-EX, EMA, STAVMECH-LOGITECH, 
CHEMPLAST a TECHFÓRUM. 

Ak nechcete zmeškať prezentáciu top noviniek 

strojárskeho sveta, poznačte si do kalendára dátum 

24. – 27. máj 2022, kedy sa na výstavisku 

Agrokomplex v Nitre koná 27. ročník 

Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. 
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Prodigy od fi rmy Tachyum
sa predstavilo na Expo 2020 Dubaj
Slovensko na svetovej výstave Expo 2020 Dubaj 
predstavilo univerzálny procesor Prodigy od slo-
venskej fi rmy Tachyum. Ten poháňa superpočítač, 
ktorý sa svojimi vlastnosťami umelej inteligencie 
vyrovná podľa svojich tvorcov ľudskému mozgu. 
Svetová výstava v Dubaji sa venuje aj globál-
nym cieľom trvalo udržateľného rozvoja, pričom 
Slovensko opäť predstavilo inovatívne riešenia 
a dokazuje, že aj v tejto medzinárodnej debate má 
svetu čo ponúknuť. 

Do Slovenského pavilónu pri príležitosti tohto tematického bloku zavíta-
la delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
(MZVEZ SR), spolu s podnikateľskou misiou pod záštitou Slovenskej agentú-
ry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). 

Slovenská fi rma Tachyum v spolupráci s MZVEZ SR pripravila podujatie 
s podrobnou diskusiou o význame umelej inteligencie a superpočítačov, kto-
ré sa svojím vývojom v roku 2022 približujú úrovni ľudského mozgu. Hlav-
ným rečníkom bol  Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spo-
ločnosti Tachyum. Ďalší z odborníkov, profesor počítačového inžinierstva 
na University of Manchester, Steve Furber, hovoril o histórii umelej inteligen-
cie. Profesor Furber vyvinul prvý asynchrónny ARM procesor, z ktorého sa 
doposiaľ vyrobilo viac ako 200 miliárd kusov a nedávno dokonca dostal 
ocenenie Charlesa Starka Drapera za jeho prínos k vývoju a implementácii 
počítačových čipov. 
„Rozvoj umelej inteligencie, ktorá umožní riešenie komplexných výziev v ob-
lasti medicíny či životného prostredia, si vyžaduje vyššiu výkonnosť počí-
tačových procesorov. Riešenie spoločnosti Tachyum je naozaj prelomové. 
Procesor Prodigy je nielen rýchlejší, ale aj menej náročný na spotrebu ener-
gie. Úspech spoločnosti Tachyum je úspechom celého Slovenska,“ skonšta-
tovala na podujatí štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková.

Prelomová technológia
Pri umelej inteligencii sa rýchlosť 
a udržateľnosť výpočtov považuje 
za kritickú pre pokrok vo všetkých 
aspektoch ľudského života – od rých-
lejšieho objavovania liekov a vývoja 
vakcín až po vyhodnocovanie vplyvu 
klimatických zmien, predpovede po-
časia či personalizovanú medicínsku 
liečbu.
Viac ako kedykoľvek predtým sme svedkami toho, že svet sa vďaka digitali-
zácii mení. Ekonomika podporujúca rozvoj inovácií je kľúčová. „Máme pred-
poklady byť atraktívnym inkubátorom pre inovatívne fi rmy ako Tachyum,
ďalší príklad jedinečnej inovatívnej spoločnosti zo Slovenska,“  potvrdila 
štátna tajomníčka.
Riešenie svetových problémov si vyžaduje tie najvýkonnejšie dostupné pro-
cesory. S procesorom Tachyum Prodigy Slovensko predstavuje svetu prelo-
movú technológiu a potenciálne riešenia pre súčasné globálne problémy 
s dopadom na ekonomiku, globálnu bezpečnosť, životné prostredie a bu-
dúcnosť spoločnosti.
„Sme hrdí, že procesor Tachyum Prodigy, ktorý poháňa slovenský superpo-
čítač s umelou inteligenciou na úrovni ľudského mozgu, je najvýkonnejší, 
aký svet videl,“ povedal Radoslav Danilák. 
„S kapacitou 64 exafl opov, ktorá je niekoľkonásobne výkonnejšia ako tie 
najvýkonnejšie, ktoré dnes existujú, tento superpočítač vyrieši najzložitejšie 
výzvy ľudstva a pomôže nám napredovať vo všetkých aspektoch života. Te-
ším sa na diskusiu s účastníkmi Expo Dubaj o potenciálnom vplyve takéhoto 
stroja,“ uzavrel Danilák.
Pri príležitosti tematického bloku zameraného na globálne ciele sa v Slo-
venskom pavilóne uskutočnilo viacero prezentácií a panelových diskusií na 
témy ako investovanie s dosahom, udržateľné obchodné praktiky, či inves-
tovanie do udržateľných aktív, ktoré sa zaoberali inovatívnymi riešeniami 
naliehavých celospoločenských problémov.

Expo 2020 Dubaj je prvou svetovou výstavou Expo, ktorá koná v regióne 
Blízkeho východu, Afriky a južnej Ázie. Hlavnou témou podujatia „spájanie 
myšlienok, vytváranie budúcnosti“ sa 192 zúčastnených krajín snaží inšpi-
rovať jednotlivcov aj komunity demonštrovaním medzinárodnej spolupráce, 
špičkových inovácií či udržateľných riešení z celého sveta.
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Po dlhom online exile sa logistickí profesionáli tešili na kongresy, semi-
náre a diskusie so živými ľuďmi, a to bez nutnosti pozerať sa na seba 
cez obrazovku. Jedným z vrcholných podujatí bohatej jesennej kon-
ferenčnej sezóny mal byť 14. ročník logistického kongresu SLOVLOG, 
25. – 26. novembra 2021 v Bratislave.  

Keď organizátori zvolili hlavnú tému kongresu SLOVLOG 14 – „Čas (na) 
zmeny“ – s motívom budíka ukazujúceho „o päť dvanásť“, ani netušili, 
ako príznačne vybrali. Nové opatrenia slovenskej vlády v boji proti Covi-
du zrušili termín kongresu v predvečer udalosti – doslova o päť dvanásť.
Ale tak ako logisti riešia problémy „just in time“, tak aj organizáto-
ri podujatia museli reagovať rýchlo. Stanovili nový termín kongresu 
SLOVLOG 14, a to na 27. – 28. 1. 2022. Ani ten sa však neuskutoč-
nil. Ako uvádzajú organizátori, logisti musia byť fl exibilní vždy, ale 

najmä v čase krízy. „Keď sme museli na poslednú chvíľu odložiť no-
vembrový kongres, dúfali sme, že január bude vhodnejší termín. Len 
sme nevedeli, čo nás čaká v ďalšej kapitole pandémie. Netušili sme, 
že k nám príde strašiak s názvom OMIKRON. Ale je to tu a my ne-
môžeme urobiť nič iné, len opäť odložiť termín.“ 

Nový dátum je teda 7. až 8. apríl 2022. Miesto konania 
je hotel DoubleTREE by Hilton v Bratislave.
Nabitý program kongresu zostáva takmer kompletný a pokiaľ ste sa 
na SLOVLOG už registrovali, nemusíte nič robiť. Registrácie na no-
vembrový či januárový SLOVLOG zostávajú v platnosti aj na aprílový 
termín. 

Viac informácií priebežne na www.slovlog.sk.

Dlhoročný predseda predstavenstva ZF Slovakia, Dr.h.c Peter Doll, 
odišiel do dôchodku po 26 rokoch strávených na Slovensku. Vďa-
ka jeho výnimočnému odhodlaniu a podnikateľským zručnostiam 
narástla lokálna spoločnosť z malej Joint Venture s ročným obratom 
8 miliónov eur na spoločnosť v plnom vlastníctve ZF. Novými členmi 
predstavenstva sú Dr. Dietmar Weigt, predseda predstavenstva, ktorý 
je zodpovedný za operácie divízie Chasis Technology na Slovensku, 
ako aj lokálne Shared Services, a Jens Münchow, člen predstaven-
stva, zodpovedný za operácie divízie Electrifi ed Powertrain Techno-
logy a aktivity v oblasti Research & Development.

Spoločnosť ZF Slovakia – špecialista na výrobu súčiastok v automo-
bilovom priemysle –  produkuje v súčasnosti spojky, automatické pre-
vodovky, dvojhmotové zotrvačníky, tlmiče, guľové kĺby a stabilizátory 
pre svetových lídrov v odbore. ZF Group úspešne pôsobí na Sloven-
sku od roku 1993 a v Leviciach má najväčšiu výrobu adaptívnych tl-
mičov na svete. Posledné údaje (z konca roku 2020) vykazujú obrat 
804 miliónov eur a 3 700 zamestnancov v 6 lokalitách na Slovensku, 
zahŕňajúc sídlo spoločnosti a závod v Trnave, závod v Leviciach a tri 
menšie satelitné závody v Šahách, Detve a Komárne. Okrem nich sa 
v Novom Meste nad Váhom nachádza i nezávislý člen skupiny ZF 
Group, ktorý vyrába kontrolné systémy a elektrické motory pre posil-
ňovače riadenia. 

Najvýraznejšia vývojová zmena v ZF Slovakia je spojená s trans-
formáciou automobilového priemyslu smerom k elektromobilite. ZF 
plánuje využiť existujúce skúsenosti ZF Slovakia s riešeniami v ob-
lasti elektrických pohonov, kvôli čomu aktuálne rozširuje svoje R&D 
tímy v Trnave.  Pokiaľ ide o najnovšie strategické plány a priority, Dr. 
Weigt uvádza, že by o tri roky rád hosťoval veľký hub v rámci ZF 
Research & Development Organisation so zameraním na e-mobilitu, 
digitálnu transformáciu a digitalizačné projekty. 

Stratégia „Next Generation Mobility“ je v ZF hlboko zakorenená 
a zahŕňa štyri kľúčové technologické oblasti: riadenie pohybu vozi-
diel, integrovanú bezpečnosť, autonómne riadenie a elektromobilitu. 

Nové predstavenstvo ZF Slovakia

Podľa Dr. Weigta, súčasné produktové portfólio ZF prispieva vďaka 
znižovaniu spotreby palív, a teda znížením emisií, aj k environmentál-
nej udržateľnosti. Zároveň tvrdí, že ZF kontinuálne posúva dopredu 
hybridizáciu a elektrifi káciu vozidiel a zvyšuje efektivitu konvenčných 
prevodoviek. 

Na margo progresu v rámci udržateľnej mobility budúcnosti, Jens 
Münchow hovorí, že ZF podniklo potrebné kroky v generačnej zmene 
z modulov pre spaľovacie motory na hybridné motory so zameraním 
na elektromobilitu v R&D a vo výrobe, čo zahŕňa aj pokročilé systémy 
asistencie riadenia (ADAS) alebo superpočítače ZF ProAI pre funk-
cie autonómneho riadenia. Všetky ZF prevádzky na Slovensku majú 
detailne vypracované lokálne stratégie a plány, ktoré vychádzajú 
z „Next Generation Mobility“ stratégie spoločnosti. 

Zdroj: ZF Slovakia

SLOVLOG opäť presunutý SLOVLOG opäť presunutý 
– tentoraz na apríl 2022 – tentoraz na apríl 2022 

Dietmar Weigt (vľavo) a Jens Münchow
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Vý robné  stroje a zariadenia: 
obrá bacie stroje, tvá rniace a fré zovacie stroje, laserové  stroje, CNC obrá banie, roboty, 
lisy, formy, ná radie, ná stroje, zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spá janie ma-
teriá lov, lož iská , hydraulika, pneumatika.

Technoló gie a materiá ly: 
kovoobrá banie, automatizá cia, robotizá cia, zvá ranie a delenie materiá lov, zlievarens-
tvo, povrchové  ú pravy, elektronika, informač né  technoló gie a digitalizá cia (CA...tech-
noló gie, softvé r, virtuá lna realita, modelovanie...), poč í tač ová  podpora strojá rskej vý ro-
by v konš trukcii, technoló gii a vý robe – CAD, CAM, PLM systé my, adití vna vý roba, 3D 
tlač , konš trukč né  materiá ly (oceľ , hliní k, guma, plasty...), technické  materiá ly – kovy, 
plasty, ľ ahké  a farebné  kovy, kompozitný materiál, spracovanie plechu, inž iniering, 
nanotechnoló gie a iné  progresí vne technoló gie, povrchové  ú pravy. Logistika, mani-
pulač ná  technika, metroló gia, skú š obní ctvo, triboló gia, veda, vý skum, vzdelá vanie, 
Industry 4.0. 

Automobilky a ich vý roba: 
automobilky, dodá vateľ ské  a subdodá vateľ ské  fi rmy, dizajn, motory, prevodové  ú stro-
jenstvo a jeho č asti, karosé rie, pohonné  systé my, lakovne, montá ž ne a kompletizač né  
linky, servis, ú drž ba, vý voj jednotlivý ch komponentov a agregá tov automobilov, tech-
noló gia montá ž e. 

HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY

Vydavateľ stvo LEADER press, s.r.o. vydá va č asopis ai magazine zameraný  na automobilový  priemysel, strojá rstvo a eko-
nomiku už  pätnásty rok. ai magazine vychá dza pravidelne ako dvojmesač ní k v mesiacoch: marec, má j, jú l, september, 
november, december. Prí spevky sú  uverejň ované  v slovenč ine a č eš tine. Sú č asť ou kaž dé ho vydania je register dodáva-
teľských fi riem a kvôli lepšej prehľadnosti a orientácii v časopise aj zoznam publikujú cich a inzerujú cich fi riem, uvedený 
na konci každého vydania.  

Elektronická  forma ai magazine – k dispozí cii pre kaž dé ho a bezplatne
Ako prvý  č asopis na Slovensku vo svojej kategó rii je ai magazine k dispozí cii aj v elektronickej podobe už od začiat-
ku vydávania. Aktuálne číslo si možno bezplatne prelistovať či stiahnuť vo formáte pdf  z odkazu na titulnej stránke 
www.aimagazine.sk. V sekcii archív na domovskej strá nke č asopisu www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. sú sprí-
stupnené aj vš etky doterajš ie vydania časopisu.

Vychádza 
Vychádza od roku 2008

od roku 2008DVOJMESAČNÍK

DVOJMESAČNÍK

EDIČNÝ PLÁN 2022

Rubriky ai magazine 

• Top téma dňa 
• Svet lídrov – profi ly fi riem a osobností 
• Success story made in... 
• Dodávatelia 
• Materiály, technológie, produkty 
• Robotika, automatizácia
• Zváranie 
• Plasty 
• Veda, výskum, vzdelávanie 
• Konštrukcia, inovácie, vývoj
• Logistika 
• Digitálny podnik 
• Priemysel a dizajn 
• Metrológia
• Hospodárske spektrum 
• Novinky svetových výrobcov 
• Legislatíva z Bruselu 
• Environmentalistika 
• Ekonomika a fi nancie 
• Listujeme v histórii

www.aimagazine.sk    www.leaderpress.sk



Vychádza od roku 2008DVOJMESAČNÍK

ADRESÁTI ČASOPISU
Vrcholový a stredný manažment fi riem v autopriemysle, strojárstve 
a v dotknutých  odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávatelia, 
konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredoškol-
skí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné 
a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poraden-
ské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôso-
biace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľ-
ská, odborná i laická verejnosť.

Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a ad-
resné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom 
– poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí 
predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch, 
konferenciách, fi remných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej 
elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého zá-
ujemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

DISTRIBÚCIA

TECHNICKÉ PARAMETRE
Formát:  210 x 297 mm 

Rozsah: minimálne 72 plnofarebný ch strá n 
 plus obálkové strany

Priemerný 
plánovaný náklad:  5 000 ks

Cena: 4 €/120 Kč

KONTAKTNÉ ÚDAJE
LEADER press, s.r.o.  
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

Tel.:  +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

Edič ný  plá n na rok 2022 má  rá mcový  charakter a kaž dé  vydanie je priebežne aktualizované  a obsahovo dopĺ ň ané  o informácie týkajúce sa 
aktuá lneho diania v slovenskom a českom hospodárstve i s ohľadom na celoeurópsky a globálny ekonomický kontext. Tematické zameranie 
jednotlivých vydaní tiež refl ektuje aj konanie veľ trhov, konferencií a iných odborných podujatí. 

ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY

ai magazine 1 15. 02. 02. 03. obrá banie, adití vna vý roba, automatizá cia, digitá lny podnik, robotika, zvá ranie, senzory, 
elektronika, elektrotechnika, metrológia 

ai magazine 2 21. 04. 05. 05. veľ trhové  vydanie k MSV Nitra (24. 5. – 27. 5. 2022), obrá banie, automatizá cia, robotika, 
plasty a guma, ergonómia, vybavenie výrobných hál, energetika, meranie a regulácia, meracia 
technika, technológie ochrany životného prostredia 

ai magazine 3 17. 06. 01. 07. automatizá cia, robotika, obrá banie, digitá lny podnik, logistika, povrchové úpravy, internet vecí 
a dátová infraštruktúra, priemyselné značenie 

ai magazine 4 25. 08. 08. 09. veľ trhové  vydanie k MSV Brno (4. – 7. 10. 2022),  automatizá cia, obrá banie, digitalizá cia 
vý roby, plasty, guma, kompozity, zváranie, environmentalistika, rozvody a fi ltrácia vzduchu  

ai magazine 5 20. 10. 03. 11. obrá banie, adití vna vý roba, automatizá cia, tribotechnika, logistika,  prediktívna údržba, kontrola 
kvality, hutné materiály a zlievarenstvo

ai magazine 6 21. 11. 05. 12. logistika, zvá ranie, obrá banie, robotika, adití vna vý roba, produktivita výroby, umelá inteligencia 
vo výrobe, meracia technika 

Súčasťou kaž dé ho vydania ai magazine sú príspevky a prezentácie súvisiace s nosnými strojárskymi technológiami, ktoré sú  kľú-
čové v segmente automotive, a tiež príspevky a prezentácie zamerané na aktuálne trendy transformácie výroby, ako sú: Industry 
4.0, inová cie, priemyselná automatizá cia, digitalizá cia, produktivita a zvyšovanie efektívnosti výroby.  

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť
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Production machinery and equipment: 
machine tools, forming and milling machines, laser machines, robots, presses, mo-
ulds; tools, instruments, equipment for processing plastics and rubber; bonding mate-
rials, bearings, hydraulics, pneumatics, CNC-machining.

Technologies and materials: 
metal-working, automation, robotics, welding and cutting of materials, foundry, fi -
nishing; electronics, information technologies and digitisation (CA… technologies, 
software, virtual reality, computer modelling…), computer support of mechanical en-
gineering in construction, technology and manufacturing - CAD, CAM and PLM sys-
tems, additive manufacturing, 3D printing, construction materials (steel, aluminium, 
rubber, plastics,…), technical materials - metals, plastics, light and non-ferrous metals; 
sheet metal processing, engineering, nanotechnologies and other advanced techno-
logies; surface treatment. Logistics, handling equipment, metrology, testing and con-
trol technology, tribology, science, research, education.

Automobile factories and their production:
automobile factories, supplier and sub-supplier companies, news from worlds’ pro-
ducers, design, engines, gear system and its parts, auto-bodies, fuel systems, paint 
shops, assembly and assembly lines, service and maintenance; development of indi-
vidual components and car aggregates, assembly technology.

MAIN TOPICS

LEADER Press, Ltd. Publishing has been printing ai magazine focused on the automotive industry, engineering and 
economics for the fi fteenth year. ai magazine is available regularly as a bimonthly publication in the following months: 
March, May, July, September, November, and December. Papers are published in Slovak and Czech language. Each issue 
includes a register of supplier companies and, for better clarity and orientation in the magazine, a list of publishing and 
advertising companies at the end of each issue.

Electronic form of ai magazine – available for everyone and free of charge
As the fi rst magazine in Slovakia in its category, ai magazine is also available in electronic form since its foundations. 
The current issue can be browsed free of charge or downloaded in pdf format from the link available on the title page 
www.aimagazine.sk. All previously published issues of the magazine are available in the archive section on the homepage 
of the magazine www.aimagazine.sk or www.leaderpress.sk.

Electronic Version - More information, More Readability

J o u r n a l  a b o u t  t h e  a u to m o t i ve  i n d u s t r y,  e n gi n e e r i n g  a n d  e co n o my

EDITORIAL PLAN 2022

Issued
Issued

since 2008

since 2008

Columns of the ai magazine 

• Top Day topic
• The leaders´ World - company profi les 
 and profi les of celebrities
• Success story made in...
• Suppliers 
• Materials, Technologies, Products 
• Robotics, Automation
• Welding 
• Plastics
• Science, Research, Education
• Construction, Innovation, Development
• Logistics
• Digital Factory
• Industry and Design
• Metrology 
• Economic Spectrum 
• Innovations of World´s Producers 
• Legislative from Brussels 
• Environmental 
• Economics and Finances 
• Browsing in history

a u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®

www.aimagazine.sk    www.leaderpress.sk



TECHNICAL PARAMETERS
Size:   210 x 297 mm  
Page range:  minimum of 72 full-color 
  pages plus cover pages
Planned circulation:  5 000 pcs.
Price:  4 EURO/120 CZK 

CONTACT
LEADER press,Ltd.  
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
the Slovak Republic

Tel.:  +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

DISTRIBUTION
Distribution Channels of the LEADER press publisher are direct 
and targeted. The core distribution is the delivery of the ai maga-
zine directly - by mail or courier to managers, marketers and other 
employees of companies. Another part is the subscription. A signifi -
cant part of the distribution is dispatched on sales at the trade fairs, 
conferences, companies’ undertakings in the Slovak Republic, the 
Czech Republic. This journal is at disposal for every interested per-
son free of charge in the full-value electronic form at the web-sites 
www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

Top and middle management of fi rms in auto-industry, engineering 
and related industries, manufacturers, subcontractors, engineers, 
technologists, managers, academics and school teachers, students 
and doctoral students, secondary and vocational training schools, 
government institutions, consultancy, educational and training 
organizations, unions and associations working in the industry 
section, other business, professional and general public.

TARGET GROUP

The editorial plan for year 2022 has a general character and each issue is continuously updated and supplemented with information on current 
events in the Slovak and Czech economy, as well as with regard to the European and global economic context. The thematic focus of specifi c 
editions also refl ects the trade fairs, conferences and other professional events.

ISSUE NUMBER USUBMISSION 
DEADLINE 

PUBLISHING 
DATE 

KEY FOCUS OF THE ISSUE

ai magazine 1 15. 02. 02. 03. machining, additive production, automation, digital enterprise, robotics, welding, sensors, 
electronics, electrical engineering, metrology

ai magazine 2 21. 04. 05. 05. trade fair edition for MSV Nitra (May 24 -27, 2022), machining, automation, robotics, 
plastics and rubber, ergonomics, equipment of production halls, energetics, measurement 
and regulation, measuring technology, environmental protection technologies

ai magazine 3 17. 06. 01. 07. automation, robotics, machining, digital enterprise, logistics, surface treatment, internet of 
things and data infrastructure, industrial marking

ai magazine 4 25. 08. 08. 09. trade fair edition for MSV Brno (October 4 – 7, 2022), automation, machining, digitization 
of production, plastics, rubber, composites, welding, environmental studies, air distribution 
and fi ltration  

ai magazine 5 20. 10. 03. 11. machining, additive production, automation, tribotechnics, logistics, predictive 
maintenance, quality control, metallurgical materials and foundry

ai magazine 6 21. 11. 05. 12. logistics, welding, machining, robotics, additive production, production productivity, 
artifi cial intelligence in production, measuring technology

Each issue of ai magazine includes contributions and presentations related to key engineering technologies, which are key in 
the automotive segment. Moreover, there are contributions and presentations focused on current trends in production transfor-
mation, such as: Industry 4.0, innovation, industrial automation, digitization, productivity and increasing production effi ciency.
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Milí priatelia, aj v tomto vydaní ai magazine môžete vylúštením krížovky získať skvelú cenu – smart hodinky, ktoré vyžrebovanému lúštiteľovi venuje 
spoločnosť ISCAR SR, s.r.o. ISCAR poznáte ako výrobcu veľmi kvalitných nástrojov pre všetky druhy operácií obrábania. Vďaka inteligentným nástrojom 
ISCAR sa nestratíte a nájdete ... znenie tajničky...
Ak nám pošlete správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 
21. apríla 2022, zaradíme vás do žrebovania o cenu.
Meno vyžrebovaného lúštiteľa - šťastlivca potom uverejníme v ai magazine č. 2/2022, ktoré vyjde začiatkom mája. 
Správne znenie tajničky z októbrového vydania ai magazine o mobil Huawei Y6 takisto od fi rmy ISCAR znie: NIKLOVÉ SUPERZLIATINY.
Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Jána Černáka z Kláštora pod Znievom.  redakcia ai magazine 

Vodorovne
A:  1.časť tajničky; rajovitá ryba; tmavozelený nerast
B:  rieka v Taliansku; slov. futbalista; druh trávy
C:  dvojmocný alkohol; písomné osvedčenie; more po anglicky; zn. autosviečok
D:  obyvateľ Indie; nemecká zn. kvality; zn. chem. prvku Platina; typ strešných okien;
  český basketbalista
E:  mesto v Maďarsku; hora v Peru; kujný nerast; 3.os. jednot. čísla (žen. rod); 
F:  meno psa; americká družica; skratka Poľskej republiky; síran hlinito-draselný 
G:  titul študenta vojenskej školy; muž. meno; zmyslový odraz; španielska vychovávateľka
H:  otec po turecky; známy španielsky tenista; sopka v Japonsku; pomsta po česky
I:  grécky ostrov v Egejskom mori; zápor; psovitý dravec; organická zlúčenina   
J:  hrací systém v tenise; balík (zastarane); český hokejista; pohrebná hostina; judejský kráľ  
K:  poznávacia značka áut z Martina; typ ruských lietadiel; citoslovce ohradenia sa; 
  anglický chemik; ponad; doktor (skrátene)
L:  olej po anglicky; sumerský mestský štát; značka meracej jednotky Nit; prinášaj; 
  opica po anglicky; rieka tečúca cez mesto Omsk
M:  desať po anglicky; druh slnečného žiarenia; obojaká spoluhláska; futbal. klub 
  v Miláne; Robert Koch Institute
N:  pán po maďarsky; aj; čau, ahoj po anglicky; druh počítačovej siete; pseudonym 
  Ladislava Nádašiho; jávsky gong 
O: 2.Časť tajničky; 3. časť tajničky; nie iné; Rhode Island

Zvisle
 1: značka diamantovej techniky; brazílsky futbalista; špagát
 2: choroba ovoc. stromov; taliansky futbalista; heraldické znamenie na štíte 
 3: zvratné zámeno; sorta; nebdel; nič po latinsky
 4: stará strieborná minca; rakúsky lyžiar; Austrálska národná univerzita; známa 
   značka lepidla
 5: slovenský hokejista; vrh; šport. klub v Štokholme; obchodný register; môže byť 
   dokonavý alebo nedokonavý 
 6: šachová prehra; diviak (esperanto); diel po srbsky; súrili
 7: buď pozdravený po latinsky; pasca po česky; čistiaci prostriedok; pozbieraj trasením
 8: zvyšok, severský škriatok; teraz po nemecky; praobyvateľ Peru 
 9: atletický klub; kartársky výraz; plecniak; slovenský hokejista; moja osoba 
10: trčiaca časť tváre; turecký futbalista; rybárska sieť; milovník krásy 
11: vesmír; švédske muž meno; kamerunský futbalista; ja po latinsky
12: rieka v Rusku; vajce lekársky; svet po rusky; apretovaná látka hovorovo
13: chorvátska minca; babka po nemecky; klíčený jačmeň; preto po latinsky
14: značka fotoaparátu; zaznievaj; ihličnatý strom; časť prístavu; rieka v Rusku 
15: údolie po nemecky; úder; mesiac v hebrejskom kalendári; krátke alebo malé

Pomôcky: Era, Cedima, salit, Ezr, anilid, erinóza

Hrajte o cenu od spoločnosti ISCAR
KRÍŽOVKA
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Flexibilní robotizace Vašeho 
svařování

Nechte se inspirovat našimi videi.

Valk Welding CZ s.r.o.



Direct cooling systém teraz 
aj pre sústružnicke držiaky
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