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Taiwan International Machine tool Show
se bude konat ve dnech 23.–27. 11. 2016
v Greater Taichung International Expo
Center (GTIEC). Množství návštěvníků z ji-
ných zemí tento rok překoná aktuální re-
kord, což bude dělat TMTS největším me-
zinárodní výstavou v Taiwanu.

Pořadatelem výstavy je Taiwan Machine
Tool & Accessory Builders' Association
(TMBA), která aktivně propaguje TMTS
na  ve 48 zemích světa v 13 jazycích na
veletrzích v Asii – CCMT v Šanghaii,
SIMTOS v Seoulu, MTA v Hanoi, Metal-
tech v Malaysii, CWMTE v Chingqingu,

M-Tech v Japonsku, CIMES v Pekingu,
MTA v Ho Chi Minh, EASTPO v Šanghaii,
'Manufacturing Myanmar' a JIMTOF.
Stejně jako v Evropě a Americe, a to na
AMB v Stuttgartu, IMTS v Chicagu a vý-
stavě EXPOMAQ v Mexiku.

Mezinárodní statut výstavy d

V porovnání s výstavou z roku 2014, bude
TMTS 2016 zažívat 8% nárůst v celkovém
počtu návštěvníků. TMTS 2016 je největ-
ší výstavou obráběcích strojů pořáda-
nou tento rok v Taiwanu. Předpokláda-
ná hodnota objednávek je 250 miliónů

dolarů a velikost transakcí vyšší než na
poslední veletrh. V pavilonech je i řada
vystavovatelů z Evropy, Asie i z Ameriky.
Zastoupené jsou země jako Německo,
Japonsko, Švédska, Itáliea např. Čína.
Jsou připravené expozice pro více než
100 vystavovatelů s 300 expozicemi. Na-
výšení počtu vystavovatelů je o neskuteč-
ných  72,4 %.

Precizní služby 
podtrhují sílu Taiwanu 
– bezplatný turistický servis d

Pro zajištění optimálního servisu pro kaž-
dého návštěvníka z celého světa organi-
zátoři zaručují ubytování s cílem umožnit
návštěvu výstavy lidem, důležitým v prů-
myslových odvětvích s rozhodujícím prá-
vem volby. Organizátoři výstavy lákají ná-
vštěvníky na nové produkty, prezentované
na konferencich, s cílem ukázat vynaléza-
vost a soutěživost Taiwanského obráběcí-
ho průmyslu.

Taichung je tak hlavním Taiwanským
městem pro obráběcí průmysl. Pro zlepše-
ní interaktivních výměn mezi vystavovateli
a návštěvníky/kupujícími, exibice bude mít
téma „Exibice integrovaná s výrobním do-
davatelským řetězcem.” Organizátoři zaří-
dí návštěvy továren a prohlídku města
zdarma. S tímto servisem, kupující z jiných
zemí si mohou užít show a zažít průmy-
slový dynamismus Taiwanu najednou. p

www.tmts.tw
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Formosa, neboli krásný ostrov, je nejen
oblíbenou turistickou a kulinářskou desti-
nací, ale také značně vyvinutou ekonomi-
kou, ne nadarmo řadící se mezi vyspělé
země skupiny asijských tygrů. Tchaj-wan
nabízí každému něco – proslulé noční tr-
hy a non-stop otevřené obchody, velký
výběr výrobků od elektroniky přes papí-
renské zboží po suvenýry či kvalitní oble-
čení za velmi výhodné ceny. Místní obyva-
telé jsou navíc jedni z nejvíce přátelských
a nejpohostinnějších v Asii.

Spolupráce napříč odvětvími d

Mezi Tchaj-wanem a Českou republikou
(ČR) existuje již desítky let úzká spolu-
práce. Od návštěvy někdejšího premiéra
v květnu 1995 a hlavy státu v roce 2000
se stále intenzivněji upevňují vzájemné
vztahy na poli hospodářském, kulturním
i vědeckém a velmi významně také v ob-
lasti humanitární pomoci. Atmosféra bilate-
rálních vztahů vždy byla a nadále zůstává
velmi přátelská. Mezi českými a tchaj-wan-
skými univerzitami bylo dodnes podepsáno
zhruba přes 80 dohod, ročně v ČR studuje
přes zhruba 150 studentů z Tchaj-wanu
a v letošním roce zatím na ostrov vyjelo
180 českých studentů. V 90. letech bylo
mezi tchaj-wanským ministerstvem škol-
ství a Univerzitou Karlovou (UK) pode-
psáno memorandum o zřízení Meziná-
rodního sinologického centra a na UK
zřízena Chiang Ching-kuova nadace pro
mezinárodní akademické výměny. Naše za-
stupitelství dále zprostředkovává nabídku

vládních stipendií pro studium čínštiny,
univerzitní studium a výzkum, který tema-
ticky souvisí s Tchaj-wanem, vztahy přes
úžinu, pevninskou Čínou, asijsko-pacific-
kými nebo čínskými studii.

Tchajpejská hospodářská a kultur-
ní kancelář (TECO) d

Funguje od roku 1991 jako zastupitelský
úřad Čínské republiky na Tchaj-wanu
(R.O.C.) a jejím hlavním cílem je přispí-
vat k rozvoji vzájemných vztahů mezi ČR
a Tchaj-wanem. Posiluje porozumění me-
zi oběma národy, rozvíjí spolupráci s čes-
kými médii, o ostrově poskytuje publikace
a audiovizuální materiály a vydává měsíč-
ník aktualit formou newsletteru. Konzulár-
ní oddělení navazuje a udržuje kontakty
s představiteli české výkonné a zákono-
dárné moci, koordinuje kulturní výměnu
mezi zeměmi a současně zajišťuje vydávání

víz pro návštěvníky Tchaj-wanu a vydává-
ní cestovních dokladů pro občany R.O.C.
Oddělení pro vědu a techniku zajišťuje
vědeckou výměnu mezi Taiwanem a ČR
a zároveň funguje jako zastupitelská
kancelář pro tchaj-wanské vědecké par-
ky. S ohledem na spolupráci ekonomic-
kou i vědeckou uzavřela již na počátku
90. let řada předních českých organizací
se svými taiwanskými protějšky smlouvy,
jež tuto spolupráci usnadňují. Nejvýznam-
nějšími pro tu ekonomickou jsou dohody
o spolupráci tchajwanské Chinese Inter-
national Economic Cooperation Associati-
on (CIECA) s dnešní Hospodářskou komo-
rou ČR a se Svazem průmyslu ČR, které
připravily půdu pro projekty zajišťující spo-
lupráci v oblasti výzkumu trhu, cesty ob-
chodních misí, semináře, výstavy výrobků
a veletrhy. ČR je důležitým obchodním
partnerem Tchaj-wanu ve střední a vý-
chodní Evropě, Taiwan zároveň zazname-
nává narůstající přítomnost českých firem
na mezinárodních veletrzích a výstavách
konaných na jeho území. Obchodní vzta-
hy podporuje Ekonomické oddělení za-
stupitelství, do jehož agendy spadá ze-
jména udržování vztahů s místními
institucemi, vysílání jejich zástupců na me-
zinárodní školící programy pořádané na
Tchaj-wanu fondem ICDF (International
Cooperation and Development Fund),
zprostředkovávání finančních pobídek
českým malým a středním podnikům pro
účast na tchajwanských veletrzích a ve
spolupráci s Tchaj-wanskou agenturou
pro rozvoj zahraničního obchodu
(TAITRA) také organizování B2B akcí s ta-
iwanskými delegáty obchodních misí do
ČR. Každoroční veletrhy, které představu-
jí aktuální trendy za výstavní ceny, lákají

Tchajpejská hospodářská 
a kulturní kancelář ...TECO
spolupráce Tchaj-wanu a České republiky
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obvykle tisíce zájemců z celého světa. Dle
statistik agentury CzechInvest je Tchaj-wan
se 4,5 miliardami Kč po USA a Německu
třetím největším investorem v ČR za rok
2015, v posledních 15 letech přišlo 28
společností s celkem 17 018,6 mil. Kč
(723,6 mil. USD), díky kterým vzniklo přes
22 tisíc pracovních míst. Většina tchaj-
wanských projektů se věnuje výrobě ICT
výrobků, které jsou vyváženy do celého
světa. Tchaj-wan je největším světovým
výrobcem IT hardwaru a předním světo-
vým výrobcem polovodičů, optoelektroni-
ky a informačních a síťových produktů. Je
také globálním dodavatelem ručního ná-
řadí a vzhledem k tomu, že jen za rok
2015 vyvezl 6,2 miliardy tun nářadí, je vel-
mi pravděpodobné, že to u Vás doma po-
chází právě z tchajwanského kouta světa.
Protože zmíněná odvětví globálně zazna-
menávají stále větší úspěch, pojí se k pro-
jektům stabilita a stálý rozvoj. Nejvýznam-
nějším tchajwanským investorem v Česku
je firma Foxconn CZ, s.r.o., která u nás pod-
niká již od r. 2000 a vytvořila zde svou ev-
ropskou výrobní základnu. V Pardubicích
a Kutné Hoře se firma zabývá montáží PC
a výrobou komponentů počítačových sítí
a dalších elektronických a strojírenských
výrobků, od r. 2007 i výrobou a testováním
LCD zařízení, jež exportuje do zemí EU.

Foxconn je zároveň 2. největším expor-
térem z ČR za r. 2015 a dle výše tržeb
(4 630,2 mld. EUR) i 20. největší společ-
ností střední a východní Evropy za rok
2015. V následujících letech plánuje dále
rozšiřovat své aktivity ve formě nových vý-
zkumných center, kde se budou navrho-
vat softwarová řešení a produkty pro ev-
ropské trhy. 

Oboustranné příležitosti d

Tchaj-wan je i zemí nabízející příležitosti
českým firmám se zájmem působit v Asii
– jeho trh poskytuje jedny z nejpříznivěj-
ších podmínek k obchodování. Např.
americké BERI (Business Environment Risk
Intelligence), hodnotící podnikatelské

prostředí, označilo Tchaj-wan za třetí nej-
lepší místo k investování a za druhou nej-
bezpečnější lokalitu na základě sub-inde-
xu operačního rizika na světě.

5.9. přivítala TECO nového velvyslance,
pana Chung-I Wanga, bývalého hostujícího
vědce univerzity v Cambridge, který v pře-
dešlých letech působil ve Washingtonu, Ji-
hoafrické republice a také naTchaj-wanu
jako generální ředitel výboru pro investiga-
ci Ministerstva spravedlnosti. Pod jeho ve-
dením má tchajwanské zastupitelství za cíl i
nadále posilovat vzájemné vztahy v oblas-
tech prospěšných oběma zemím. p

Taipei Economic and Cultural Office (TECO)
Evropska 33c, 160 00 Prague 6

ecoasist1@teco.cz, tel.: 233 322 415

Naše spolupráce s Taiwanskými firmami
Goodway, Tong-Tai, Chiah Chyun a Eu-
mach, začala zcela nevinně. V devadesá-
tých letech jsme pro naši výrobní firmu,
Koran, spol. s r.o., hledali dodavatele CNC
obráběcích strojů. Jelikož jsme měli ome-
zené finanční prostředky, poohlíželi jsme
se po asijských strojích. Ceny byly zajíma-
vé, ale jako asi mnoho jiných, jsme měli
obavy z kvality zařízení. Na doporučení ze
zahraničí, jsme si jako první koupili CNC
soustruh Goodway GT 25 a obráběcí cent-
rum VMC 850. Dodnes jsou ve výrobě!
Protože jsme si více než dost ověřili, že se
jedná o kvalitní výrobek, následovaly další.
Několik strojů jsme dodali i několika málo
okolním kovovýrobám a tak jsme založili
prodejní firmu MRG CZ s.r.o., která od ro-
ku 2000 prodává výše uvedené značky
v České a Slovenské republice.

Nejvíce prodáváme stroje Goodway. Ta-
to firma patří k největším výrobcům CNC
soustruhů na Taiwanu. Sortiment vyrábě-
ných strojů je velmi široký, od malých
dlouhotočných soustruhů až po složité
stroje s velkými průchody vřeten až do
průměru 120 mm. Každý stroj je stavěn
dle požadavků konkrétního zákazníka.
Samozřejmostí, jsou mimo jiné jedno

i vícevřetenné stroje, stroje
s protivřetenem, naháněnými
nástroji, jednou nebo více re-
volverovými hlavami, s odpo-
vídajícím množstvím ovláda-
cích os. Stroje lze dovybavit
vysokotlakým chlazením ne-
bo i zařízeními pro použití
robotů. Tato a další příslu-
šenství umožňují výrobu
i velmi složitých dílců. Stejné
zkušenosti máme i s ostatní-
mi uvedenými firmami.

Zárukou kvality je i to, že
uvedené firmy dodávají své stroje
do řady evropských států včetně Německa,
Švýcarska, Itálie, Francie, Rakouska atd.

Věříme, že naší předností je především
to, že naše výrobní firma KORAN spol.
s r.o. má řadu těchto obráběcích strojů ve
vlastním výrobním parku. Mimo jiné vyrábí-
me příslušenství pro obráběcí stroje a ze-
jména velmi přesné kleštinové upínače
a kleštiny SPANNAX.

Současně máme nemalé zkušenosti s ob-
ráběním vysoce přesných dílců. Na zákla-
dě těchto znalostí a zkušeností jsme
schopni zákazníkům dovybavit námi do-
dávané stroje potřebným příslušenstvím a
nástroji, tak aby po instalaci stroje mohli
ihned zahájit výrobu a nemuseli nic doda-
tečně dovybavovat.

Stroje po
instalaci u zákazníka seřizujeme
na konkrétní dílec dle jeho přání a dále
spolupracujeme v oblasti technologie vý-
roby i po předání stroje. p

MRG CZ

MRG CZ .s.r.o.
Rankov 15, 374 01 Trhové Sviny

tel.: (+420) 386 321 829
www.mrg-cz.cz

Na MSV 2016 nás najdete 
v pavilonu P, stánek č. 049
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Enterprise Europe Network jako síť na
podporu obchodní a technologické spo-
lupráce poskytuje v ČR své služby již řadu
let. V poslední době však dochází k rozši-
řování sítě, a to také směrem k Taiwanu.
Právě spolupráce české a taiwanské sítě
Enterprise Europe Network prošla za po-
sledních 12 měsíců velmi rychlým rozvo-
jem. Zatímco v České republice byla En-
teprise Europe Network ustavena od
samého počátku v roce 2008, Taiwan k sí-
ti přistoupil až v květnu 2015. Taiwanská
síť je provozována největší neziskovou or-
ganizací pro rozvoj obchodní spolupráce
na Taiwanu – TAITRA. Přímá spolupráce
mezi oběma národními sítěmi byla navá-
zána v říjnu 2015 po prezentaci koordiná-
tora Enterprise Europe Network ČR, Petra
Hladíka, na 14. zasedání česko-taiwanské-
ho podnikatelské rady v Taipei a násled-
ných jednáních s představiteli různých tai-
wanských organizací rozvoje podnikání.
Zároveň s těmito jednáními proběhla prv-
ní obchodní mise organizovaná Technolo-
gickým centrem AV ČR v rámci aktivit En-
terprise Europe Network na fotovoltaický
veletrh PV Taiwan.

Po tomto prvním kroku se spolupráce
začala dále rozvíjet, čemu velmi napomá-
hají aktivity Taipejské ekonomické a kul-
turní kanceláře se sídlem v Praze, která se
stala pravidelným partnerem při zajišťová-
ní programu a organizování B2B jednání
pro obchodní mise taiwanských firem do
České republiky jako například v dubnu
nebo říjnu 2016. Samozřejmě, že Enterp-
rise Europe Network je napojeno na celou

řadu dalších organizací, které se snaží čes-
kým podnikatelům pomoci s orientací na
mezinárodních trzích a s případným vstu-
pem na ně. V případě aktivit směřovaných
na spolupráci mezi českými podnikatel-
skými subjekty a firmami z Taiwanu může
být příkladem spolupráce s Ministerstvem
průmyslu a obchodu, agenturou CzechIn-
vest nebo Svazem průmyslu a dopravy
ČR, ale velmi se v posledních letech
osvědčila také dlouhodobá efektivní spo-
lupráce českého koordinátora Enterprise
Europe Network, Technologického centra
AV ČR, se spolky Governance Institute

a CzechInno. Občanské sdružení Gover-
nance Institute využívá svých zkušeností
s podporou malých a středních podniků
na asijských trzích a připravuje celoroční
program zahrnující organizaci seminářů,
konferencí a setkání se zajímavými osob-
nostmi s osobní znalostí podmínek asij-
ských trhů. Cílem sdružení CzechInno je
významnou měrou přispět k rozvoji inova-
cí propojením podnikatelských subjektů,
veřejné správy a výzkumných organizací
za účelem prohloubení jejich spolupráce
v této oblasti. Hlavními aktivitami sdruže-
ní je Export Festival, Smart Business Festi-
val a projekt Vizionáři.

Nárůst společných aktivit mezi partner-
skými organizacemi Enterprise Europe
Network z České republiky a Taiwanu se
v roce 2016 odrazil také v účasti koordiná-
tora EEN ČR na bilaterálních jednáních ČR
– Taiwan pořádaných Svazem průmyslu

Enterprise Europe Network
...podpora technologické a obchodní

spolupráce nejen s Taiwanem
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a dopravy ČR a v počtu obchodních misí
na Taiwan organizovaných Technologic-
kým centrem AV ČR pro české firmy.
V prvním pololetí roku 2016 byla Svazem
průmyslu a dopravy ČR v Praze za účasti
koordinátora české Enterprise Europe
Network organizována dvě velmi důležitá
bilaterální zasedání, a to 15. zasedání čes-
ko-taiwanské podnikatelské rady zaměře-
né na technické vzdělávání a obchodní
vztahy mezi EU a Taiwanem, a 1. zasedá-
ní česko-tchajwanských bilaterálních hos-
podářských konzultací věnované obchod-
ní a ekonomické spolupráci mezi těmito
zeměmi.

Podnikatelské mise d

Ve dnech 16.–19. 6. 2016 pořádalo Tech-
nologické centrum AV ČR podnikatelskou
misi českých firem na 2. ročník meziná-
rodního veletrhu MEDICARE Taiwan, kde
v rámci projektu Enterprise Europe Net-
work připravilo možnost prezentace čes-
kých firem na svém stánku. Jedním z hlav-
ních trendů byla široká nabídka IT
technologií pro využití ve zdravotní péči –
od vybavení přístrojů pro diagnostiku a lé-
kařské zákroky na sále až po využití mo-
bilních aplikací v domácí péči pro seniory.
Na podzimní měsíce roku 2016 pak

Technologické centrum AV ČR připravuje
ještě podnikatelské mise do Taipei ještě
na další dva zajímavé veletrhy, a to kon-
krétně na TAITRONICS a již podruhé na
PV Taiwan. TAITRONICS se koná ve
dnech 6.–9. října 2016 na výstavišti Taipei
Nangang Exhibition Centre a na stánek
Enterprise Europe Network ČR jsou k bez-
platné prezentaci zvány firmy a výzkumné
instituce z oblasti IT, výrobci elektronic-
kých komponentů, baterií, LED osvětlení
a aplikací pro chytré domy.

Rozvoj vztahů 
mezi našimi zeměmi d

Věřím, že tento článek zřetelně ukazuje
potenciál, který spolupráce mezi Českou
republikou a Taiwanem má. Česká prů-
myslová tradice a schopnost improvizace
a taiwanská úspěšnost při zavádění vý-
sledků výzkumu a vývoje do praxe dávají
předpoklady ke vzájemně velmi přínosné
spolupráci. Rozvoj vztahů mezi našimi ze-
měmi z posledního období pak usnadňuje
získávání informací o podmínkách podni-
kání a trhu v partnerské zemi a vzájemné
hledání vhodných výzkumných či obchod-
ních partnerů. Technologické centrum
AV ČR jako koordinátora české Enterp-
rise Europe Network čeká na konci roku

2016 bilancování dosavadních aktivit
směřovaných k rozvoji spolupráce s Tai-
wanem a rozhodnutí, které z těchto aktivit
posílit, které zachovat, a které méně ús-
pěšné případně nahradit jinými. Hlavním
kritériem úspěšnosti této spolupráce
bude samozřejmě posilování zájmu
českých podnikatelů o rozvoj aktivit na
Taiwanu a množství uzavřených dohod
o spolupráci mezi českými a taiwanskými
podniky a výzkumnými organizacemi.

O Enterprise Europe Network d

Enterprise Europe Network je mezinárodní infrastruktu-
ra pro podporu rozvoje podnikání připisující si ve své již
devítileté historii četné úspěchy. Enterprise Europe
Network byla založena Evropskou komisí v roce 2008
a od té doby se rozvinula v největší mezinárodní síť
podporující rozvoj podnikání a inovací zahrnující přes
600 partnerských organizací, jejichž více než 3 000 za-
městnanců pokrývá službami území této sítě území
66 států. Hlavním úkolem sítě je poskytování kom-
plexních integrovaných služeb a informací za účelem
podpory rozvoje podniků s cílem zvýšit jejich konkuren-
ceschopnost a zlepšit postavení na mezinárodních tr-
zích. Pro splnění tohoto úkolu kombinují partneři za-
pojení do aktivit sítě své kontakty a odborné znalosti
mezinárodních trhů s informacemi o lokálním podnika-
telském prostředí, ve kterém se pohybují. p

www.enterprise-europe-network.cz
www.tc.cz

Společnost YCM byla založena v roce
1954 se specializací na výrobu obrábě-
cích center. Díky své přísné kontrole veš-
kerých procesů a využívání vnitřních zdro-
jů se stala první Taiwanskou společnostní
oceněnou certifikátem ISO 9001. O ně-
kolik let později firma dosáhla také oceně-
ní za svůj šetrný vztah k přírodě a to certi-
fikátem ISO 14000.

Účastníky TMTS Pre-show conference ve
společnosti uvítal pan Bryan Chan, předse-
da představenstva a generální ředitel
YCM. Ten také účastníky provedl po všech

provozovnách a představil jim zajímavá
fakta týkající se této inovativní společ-
nosti: „Naše společnost má 650 zaměst-
nanců, kteří jsou schopni vyrobit 2 500
strojů ročně. V našem areálu naleznete
mimo jiné slévárnu, kalírnu, obrobnu,
montáž, kontrolní stanice i vývojové oddě-
lení. Všechny tyto prostory nám dávají
možnost, jak efektivně kontrolovat špičko-
vou kvalitu všech našich produktů.” Kon-
trola kvality je pro společnost YCM velice
důležitá. 30 % jejich obráběcích center mí-
ří přímo do Evropy dodržující všechny ev-
ropské standardy. Svůj systém kvality řídí
pomocí pěti japonských S: Seiri (uspořádá-
ní), Seisou (čištění), Seiton (pořádek), Sei-
ketsu (standard) a Shitsuke (výchova).

V případě dodávek do Evropy a přede-
vším do ČR nabízí společnost kompletní
sortiment strojů, který čítá přes 100 mode-
lů v 18 modelových řadách. Jedná se pře-
devším o vertikální obráběcí centra, hori-
zontální obráběcí centra, portálová centra

a CNC soustruhy a soustružnická centra,
ale také o pětiosé stroje nebo speciální
stroje pro obrábění forem, grafitu a grafi-
tových elektrod.

Výhradním autorizovaným obchodním
a servisním zastoupením pro Česko a Slo-
venskou republiku je firma VASON CZ,
která spolupracuje se společností YCM již
několik let. Je vidět, že i Tato Taiwanská
společnost má na českém trhu velký po-
tenciál a snahu uspět. p

www.ycmcnc.com

YEONG CHIN MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD.

inzerce





Značka Akira Seiki je na českém trhu známá
především jako výrobce vertikálních frézo-
vacích center v tříosém a čtyřosém prove-
dení. Však jich také firma macmatic s.r.o.,
výhradní dovozce značky Akira Seiki pro
český a slovenský trh, nainstalovala od roku
2008 přes 80 kusů. Nejprodávanější mode-
ly Akira Seiki SV 1350 a SV 760 zaujmou
především vysokou tuhostí, která je dána li-
tinovou konstrukcí základny stroje s dosta-
tečnou hmotností, dále výkony na vřetenu a
v neposlední řadě velmi zajímavým pomě-
rem mezi cenou, výbavou a kvalitou.

Dlouholetá spolupráce a zkušenosti fir-
my macmatic s frézovacími centry Akira
Seiki vedly k úpravám frézovacích center
Akira Seiki podle specifických požadavků
českého trhu. Společnost macmatic defino-
vala pro nejčastěji prodávané modely ba-
líčky volitelného vybavení tak, aby stroje
odpovídaly požadavkům zákazníků na ob-
rábění houževnatých materiálů a zároveň
vylepšila užitnou hodnotu stroje. Pakety
macmatic tedy obsahují veškeré běžně

používané příslušenství vyjma sond a otoč-
ných stolů, které lze na přání zákazníka
doobjednat. Stroje Akira Seiki mohou být
osazeny řídicími systémy Mitsubishi, Fa-
nuc, Siemens a Heidenhain. Macmatic
doporučuje svým zákazníkům japonské
systémy Mitsubishi, a to především kvůli
jejich vysoké spolehlivosti, rychlému servi-
su a přijatelné ceně. Další oblíbenou alter-
nativou je CNC systém Heidenhain, který
vyniká přívětivým ovládáním s pokročilou
možností dílenského programování a vý-
konnými vřetenovými motory.

Kvalita strojů musí být podpořena kvalit-
ní údržbou a profesionálním servisem.
Společnost macmatic proto poskytuje zá-
ruční i pozáruční servis včetně kvalitního
školení obsluhy a údržby strojů.

V portfoliu výrobce Akira Seiki jsou dále
produkční horizontální soustruhy s šikmým
ložem, vrtací a závitovací centra a nově ta-
ké kompaktní horizontální frézovací centra
ve dvou provedeních: H3XP s paletovou vý-
měnou a paletou o rozměru 320×320 mm
včetně integrované 4. osy a model H250RT
v pětiosém provedení se sklopným a otoč-
ným stolem.

Oba stroje jsou konstruovány tak, aby
svou dynamikou vyhověly požadavkům
efektivní sériové výroby. Parametry jako

jsou rychloposuv 48 m/min v lineárních
osách, rychlost výměny palety 8 s u verze
H3XP a rychlost výměny 1,6 s nástroj-ná-
stroj předurčují stroje k sériové práci. Vý-
měník nástrojů na 40 (volitelně 60) nástro-
jů standardu ISO40 nebo HSK-A63 zvyšuje
flexibilitu stroje nejen díky vysoké kapacitě
zásobníku, ale také díky možnosti použití

sesterských nástrojů. Vysoký výkon a krou-
ticí moment na vřetenu umožňují obrábě-
ní slitin hliníku i houževnatých ocelí nebo
litiny. Široká škála obráběných materiálů
a vysoká přesnost strojů umožňují jejich
použití také při kusové a malosériové vý-
robě. Tuhost strojů jde ruku v ruce s jejich
hmotností, která přesahuje 5,5 t, přestože
stroje mají kompaktní vnější rozměry. Ho-
rizontální koncepce strojů je výhodná pře-
devším kvůli snadnějšímu odvodu třísek

od nástroje v řezu a elegantnější integraci
otočných stolů.

Modely H3XP a H250RT byly v loňském
roce uvedeny na asijské trhy a jsou pro-
zatím nabízeny s CNC systémy Mitsubishi
a Fanuc. V listopadu 2016 budou stroje
dostupné pro evropský trh a zároveň
bude nabídka postupně rozšířena o ver-
ze s CNC systémy Siemens a Heidenhain.
V případě modelu H250RT je na rok 2017
naplánováno také uvedení verze s plně in-
terpolovaným pětiosým řízením. 

Akira Seiki možná není nejznámější znač-
kou CNC obráběcích strojů z Taiwanu.
Jejich obráběcí řešení je zajímavou alter-
nativou nejen asijské ale i zavedené ev-
ropské konkurence. p

Profil výrobce Akira Seiki
založeno 1985
počet zaměstnanců (2015) 122
počet vyrobených strojů (2015) 708
roční obrat (2015) 40 000 000 USD

www.macmatic.cz

Akira Seiki – efektivní obráběcí řešení

model* rozjezd v X / Y max. výkon max. krouticí hmotnost
moment

SR3XP 762 / 410 mm 11 kW 84 Nm 3 650 kg
SV760 762 / 435 mm 20 kW 108 Nm 4 500 kg
SV1050 1 050 / 540 mm 32 kW 203 Nm 7 180 kg
SV1350 1 350 / 640 mm 32 kW 203 Nm 8 690 kg

* všechny stroje jsou vybaveny kuželem vřetene ISO 40 DIN 69871
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MACH TRADE s. r. o., areál SVUM a. s., Podnikatelská 565/10A, PRAHA 9 Běchovice, tel.: 603 293 294, e-mail: jelinek@machtrade.cz

dodává na český trh

Firma FINETECH se specializuje pouze na výrobu
vertikálních obráběcích center a speciálních ma-
lých portálových frézovacích strojů pro HSC ob-
rábění. Má obrovský sortiment modelů/pojezd
v ose X od 600 mm až do neskutečných 2 250 mm
skládající se ze tří základních řad strojů podle
druhu používaného vedení v jednotlivých osách.
řada SMV-H3L – v osách X/Y/Z 
je použito lineární vedení
řada SMV-3B – v osách X/Y/Z 
je použito valivé vedení
řada SMV-2LB – v osách X/Y/Z je použito 
lineární vedení, zatímco v ose Z vedení kluzné
Flexibilita této firmy je tak obrovská, že doká-
že stroje dodávat v neskutečném množství va-
riant provedení pojezdů, pohonů atd včetně ří-
dicích systémů. Na český trh jsou stroje dodá-
vány se systémy HEIDENHAIN, FANUC, FAGOR
a SIEMENS. Firma FINETECH nabízí stroje za
skvělé až bezkonkurenční ceny navíc v tolika va-
riantách, že nad tím musí zaplesat srdce každé-
ho zájemce.

Specialitou jsou těžká centra jako např. na obrázku model 
SMV 2090 2LB s HEIDENHAIN /pojezdy X/Y/Z – 2 000/1 000/900 mm 

model stroje
parametr MV 184P MV 214P MV 234P
řídicí systém HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI
velikost pracovního stolu mm 1 600×600 1 700×700 2 210×762
pojezd v ose X mm 1 020 1 524 2 040
pojezd v ose Y mm 610 700 762
pojezd v ose Z mm 610 610 761
zásobník nástrojů-kapacita ks 30 48 48
chlazení středem vřetena bar 20
kužel ve vřeteni BT 40  /  ISO 40 dle DIN 69871-A
dopravník třísek součást základní výbavy stroje

Firma QUASER se specializuje na obráběcí cent-
ra. Ve výrobním sortimentu nalezneme jak stro-
je vertikální tak i horizontální. Nechybí ani stro-
je pětiosé nebo provedení s výměnou palet. St-
roje produkuje v širokém sortimentu velikostí s
řídícími systémy HEIDENHAIN a FANUC. Stroje
této firmy na český trh dodává již řadu let firma
MACH TRADE. U zákazníků již pracují desítky
těchto strojů všech provedení. Namátkové níže
uvádíme momentální nepřekonatelnou nabídku.

Nabízené vertikální obráběcí centra firmy
QUAASER tvoří „nepřekonatelnou trojku”.
V čem? No jednoduše:

• v rozsahu základní výbavy
• použité vřetenové technice
• tuhosti základního skeletu stroje
• rychlosti dodávky

Nejprodávanějším modelem je MV 184P 
s HEIDENHAIN iTNC 640 nebo FANUC 31i

Na český trh stroje dodává firma Mach Trade,
Podnikatelská 565/10A, Praha 9

tel.: 603293294 , e-mail: jelinek@machtrade.cz, www.machtrade.cz
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Firma TAKISAWA patří k největším výrobcům ob-
ráběcích strojů na Taiwanu. Na Taiwanu působí
jako pobočka japonského koncernu TAKISAWA
a specializuje se na vlastní řady soustruhů se šik-
mým ložem do kterých však vnáší japonskou do-
konalou konstrukční školu a do celé firmy japon-
ský výrobní systém tolik založený na dokonalosti
a absolutní kvalitě v každém kroku výroby.
Lze bez nadsázky řící, že uživatel získá japonskou
techniku za příjemné taiwanské ceny. Jednoduše
se může každý přesvědčit na tomto inzerátu.
Stroje jsou vyráběny v několika řadách podle dru-
hu vedení a výbavy. Vždy se však jedná o stroje
se šikmým ložem.
řada LA – stroje s kluzným vedením ve všech pro-
vedeních (protivřeteno, osa Y, rotační nástroje)
řada NEX – stroje s lineárním vedením ve všech
provedeních (protivřeteno, osa Y, rotační nástroje)
řada FX – stroje s lineárním vedením a dvěmi ná-
strojovými hlavami (protivřeteno, osa Y, rotační
nástroje)
řada EX – stroje s lineárním vedením a lineár-
ními pohony vřetena (protivřeteno, osa Y, rotač-
ní nástroje)
řada LS – těžké soustruhy ve všech provedeních

Špičkový CNC soustruh NEX 908 s dvěma vřeteny poháněnými lineárními 
motory a vybavenými osami „C”, rotačními nástroji, osou Y a další výbavou 
je nabízen za pouhých USD 129 800!! Za tuto cenu navíc doplněnou službami
firmy MACH TRADE a jejich partnerů v ČR takový hightech stroj nekoupíte!!!!
Od letošního roku dodává stroje TAKISAWA Taiwan firma MACH TRADE

Společnost King Car group byla založena
v roce 1956 panem Lee Tian Tsai. King
Car group je jedna z největších potravi-
nářských a nápojových společností na Ta-
iwanu a usiluje o neustálé rozšiřování a di-
verzifikaci.

King Car Group nabízí: saponáty, kom-
ponenty k pití kávy a čajů, instantní kávu,

mražené potraviny, whisky. Mezi nejzná-
mější značky patří produkt Mr. Brown pro
kávové výrobky a Kavalan pro whisky.

Kvalita především
King Car Group trvá na dokonalosti a vy-
soké kvalitě. Standardem je neustálý vývoj
nových výrobků. Firmy celé skupiny získa-
ly četné mezinárodní certifikace kvality,
ochrany životního prostředí a certifikace
bezpečnosti potravin. Ve velkém měřítku
se koncern orientuje na zahraniční trhy
a expanduje do řady států celého světa.
Zakládá společnost na produkci potravin
v Guangzhou (Čína), firmu na nápoje ve
Vietnamu a obchodních zastoupení na
několika evropských trzích, jako je např.
Česko a Německo. King Car Group bude

i nadále expandovat na mezinárodní úrov-
ni, s využitím své světoznámé značky, aby
nabídla své produkty ještě více spotřebite-
lům po celém světě se stále rostoucí řa-
dou vysoce kvalitních produktů.

www.kingcar.com
www.facebook.com/MrBrownCR

www.kavalanwhisky.com/en

King Car Food Industrial Co., Ltd
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20 000

ot./min

43 kW

91 Nm

BM model

hlava CYTEC

SF model 

GS model 

PROFESIONÁLNÍ VÝROBCE OBRÁBĚCÍCH
PORTÁLOVÝCH CNC STROJŮ
Největší  exportér portálových strojů z Tchaj-wanu.

www.visionwide-tech.com

www.mrm-machinery.cz



Naše spolupráce s Taiwanskými firmami
Goodway, Tong-Tai, Chiah Chyun a Eu-
mach, začala zcela nevinně. V devadesá-
tých letech jsme pro naši výrobní firmu,
Koran, spol. s r.o., hledali dodavatele CNC
obráběcích strojů. Jelikož jsme měli ome-
zené finanční prostředky, poohlíželi jsme
se po asijských strojích. Ceny byly zajíma-
vé, ale jako asi mnoho jiných, jsme měli
obavy z kvality zařízení. Na doporučení ze
zahraničí, jsme si jako první koupili CNC
soustruh Goodway GT 25 a obráběcí cent-
rum VMC 850. Dodnes jsou ve výrobě!
Protože jsme si více než dost ověřili, že se
jedná o kvalitní výrobek, následovaly další.
Několik strojů jsme dodali i několika málo
okolním kovovýrobám a tak jsme založili
prodejní firmu MRG CZ s.r.o., která od ro-
ku 2000 prodává výše uvedené značky
v České a Slovenské republice.

Nejvíce prodáváme stroje Goodway. Ta-
to firma patří k největším výrobcům CNC
soustruhů na Taiwanu. Sortiment vyrábě-
ných strojů je velmi široký, od malých
dlouhotočných soustruhů až po složité
stroje s velkými průchody vřeten až do
průměru 120 mm. Každý stroj je stavěn
dle požadavků konkrétního zákazníka.
Samozřejmostí, jsou mimo jiné jedno

i vícevřetenné stroje, stroje
s protivřetenem, naháněnými
nástroji, jednou nebo více re-
volverovými hlavami, s odpo-
vídajícím množstvím ovláda-
cích os. Stroje lze dovybavit
vysokotlakým chlazením ne-
bo i zařízeními pro použití
robotů. Tato a další příslu-
šenství umožňují výrobu
i velmi složitých dílců. Stejné
zkušenosti máme i s ostatní-
mi uvedenými firmami.

Zárukou kvality je i to, že
uvedené firmy dodávají své stroje do
řady evropských států včetně Německa,
Švýcarska, Itálie, Francie, Rakouska atd.

Věříme, že naší předností je především
to, že naše výrobní firma KORAN spol.
s r.o. má řadu těchto obráběcích strojů ve
vlastním výrobním parku. Mimo jiné vyrábí-
me příslušenství pro obráběcí stroje a ze-
jména velmi přesné kleštinové upínače
a kleštiny SPANNAX.

Současně máme nemalé zkušenosti s ob-
ráběním vysoce přesných dílců. Na zákla-
dě těchto znalostí a zkušeností jsme
schopni zákazníkům dovybavit námi do-
dávané stroje potřebným příslušenstvím a
nástroji, tak aby po instalaci stroje mohli
ihned zahájit výrobu a nemuseli nic doda-
tečně dovybavovat.

Stroje po
instalaci u zákazníka seřizujeme
na konkrétní dílec dle jeho přání a dále
spolupracujeme v oblasti technologie vý-
roby i po předání stroje. p
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MRG CZ

MRG CZ .s.r.o.
Rankov 15, 374 01 Trhové Sviny

tel.: (+420) 386 321 829
www.mrg-cz.cz

Na MSV 2016 nás najdete 
v pavilonu P, stánek č. 049

Taiwan není pouze ostrov s bohatou kultu-
rou a panenskou přírodou, ale také země
plná nekonečných obchodních možností.
Jak ale může česká firma, která s obcho-
dováním s asijskými společnostmi nemá
žádné zkušenosti začít obchodovat s Tai-
wanem? Jakých kulturních rozdílů si všim-
nout? V čem jsme jiní? Co je vítáno a če-
ho se naopak vyvarovat? 

Prvního kontaktu s rodilým Taiwancem
se opravdu není třeba bát. Lidé na tomto
ostrově jsou opravdu velice milí a vstřícní.
Vždy jsou ochotní a také nápomocní. Ne-
ní třeba se obávat také nepochopení na-
šich zvyklostí z jejich strany. Taiwanská
kultura je v posledních letech prozápadně
orientovaná, takže se tady s většinou lidí
nejen domluvíte anglicky, ale setkáte se
také s jejich obdivem k vaší rodné zemi.

Česká republika je obzvláště u mladé ge-
nerace velice oblíbená. A Praha je zde
právoplatně považována za nejromantič-
tější město Evropy.

Dochvilnost především d

Pokud nechcete pokazit dojem hned na
prvním setkání, přijďte rozhodně včas.
Taiwanci jsou velmi dochvilní a pozdní
příchod je u nich projevem silné neúcty.
I drobné zpoždění může být důvodem ke
zrušení schůzky a ukončení obchodních
vztahů. Chtete-li naopak zazářit, pak vě-
nujte velkou pozornost předávání vizitek.
Člověku, kterého si vážíte, předávejte vi-
zitku vždy oběma rukama. Dáváte mu tím
tak najevo váš respekt a úctu. 

Oběma rukama se na Taiwanu předáva-
jí také dary. Celý proces darování má pro
Taiwance velký význam. Obyvatelé zde
věří, že člověk v průběhu života získává
takzvanou „tvář”. Tuto tvář získává muž
v momentě, kdy si najde práci, pořídí syna
a auto. Dále poté, když obdarovává své
blízké. Nejdůležitějším rysem tváře je prá-
vě velkorysost. Člověk, který dává dary,
získává nebo posiluje svou tvář. Oproti to-
mu obdarovávaný svou tvář neztrácí. Při-

nést tedy na obchodní jednání byť jen
drobný dárek může pomoci k posílení
vzájemných vazeb.

Úcta a slušnost d

Z mnoha asijských filmů je známé také
klanění. V dnešní době není poklona ne-
zbytnou součástí seznámení. Při prvním
kontaktu s lidmi ze Západu si většina Tai-
wanských obyvatel prodá ruku stejně, ja-
ko běžní obchodníci v Evropě. Klasický
úklon je zde ale stále považován za projev
úcty a respektu. Obzvláště starší genera-
ce se jej stále drží a uklání se během veš-
kerých setkání. Čím hlubší úklon, tím více
dáváte najevo, jak moc si daného člově-
ka vážíte. Lidé na Taiwanu jsou velice
pracovití. Je zde velice obtížné dostat se
na vytouženou střední nebo vysokou ško-
lu. S budováním své kariéry začínají
mnohdy již právě ve školním věku. Nej-
populárnější povolání v posledních le-
tech je kupříkladu, obchodník, progra-
mátor a elektro-inženýr. 

Pokud stále váháte, zda obchodování
s Asií je právě pro vás, tak se zajeďte na
Taiwan podívat alespoň jako turisté, roz-
hodně stojí za návštěvu! p

TAIWAN ...ostrov nekonečných možností!
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CNC sústruh Vturn-Q200 d

Toto je špičkové multifunkčné dvojvrete-
nové sústružnícke centrum v maximálnej
výbave s 3 revolverovými hlavami typu
BMT a 3 osami Y. Stroj má modulárny di-
zajn, čo umožňuje vytvoriť alternatívne
modely s rôznou konfiguráciou počtu re-
volverových hláv, Yosí a vretien. CNC sú-
stružnícke centrum Vturn-Q200 sa tiež vy-
značuje kompaktným dizajnom, čo
výrazne redukuje veľkosť potrebného za-
stavaného priestoru.

Revolverové hlavy sú 16miestne, čo spo-
lu vytvára až 48nástrojovú kapacitu. Všetky
nástroje môžu byť aj vo verzii poháňaných.
Vysoké hodnoty rýchloposuvov v jednotli-
vých osiach umožňujú výrazné skrátenie
neproduktívnych časov. 

Samozrejmosťou je automatické meranie
a kontrola rezných nástrojov počas výrob-
ného procesu pomocou sondy Renishaw.
Odoberanie hotových dielcov môže byť
pomocou robotického ramena.

Pripojením tyčového podávača tento
stroj funguje ako bezobslužná „pružná vý-
robná bunka”. Spoľahlivý riadiaci systém

Fanuc 31i-B s 15" obrazovkou má mož-
nosť riadiť až 18 osí.

Uplatnenie tohto stroja je vo výrobe veľmi
zložitých, náročných a presných dielcov
s výrazným zvýšením produktivity výroby.

Firma Victor Taichung Machinery Works, Co.Ltd. s vyše 65 ročnou tradíciou výroby
CNC obrábacích strojov patrí dlhodobo ku špičkovým firmám v tomto segmente
na Taiwane. Každoročne uvádza pre zákazníkov po celom svete novinky, ktoré 

aplikujú najnovšie svetové trendy v oblasti CNC obrábacích strojov. Väčšina týchto noviniek
získava každoročne aj prestížne ocenenia za inováciu a kvalitu. Nedávno predstavila tieto
nové modely vo svojom produktovom rade:

VICTOR TAICHUNG

CNC plne 5osé 
frézovacie centrum VC-AX800 d

Nový, špičkový, výkonný a presný frézo-
vací stroj s veľkým fixným otočným sto-
lom s rozmermi 1 250 mm s priemerom
800 mm a výkyvným vretenom ako 5 os.
Zásobník nástrojov má voliteľnú kapacitu
40/60 nástrojov, čo umožňuje stroju vyrá-
bať veľmi náročné a tvarovo zložité dielce.

Stroj disponuje veľmi výkonným elek-
trovretenom s otáčkami 15 000/min.
Samozrejmosťou je chladenie stredom
vretena s voliteľnými tlakmi čerpadla chla-
diacej kvapaliny. Riadenie stroja je volite-
ľné buď riadiacim systémom Fanuc 31i-B5
alebo Heidenhain TNC-640 pre komfort-
né programovanie a riadenie všetkých
5osí. Tuhá štruktúra stroja založená na od-
liatkoch zo sivej liatiny Meehanite ho pre-
durčuje pre výrobu väčších, presných a
tvarovo zložitých dielcov až v 5 osiach.
Môže byť tiež vybavené vysokokvalitnými
nástrojovými a obrobkovými sondami Re-
nishaw alebo Heidenhain podľa výberu ri-
adiaceho systému vrátane vybavenia na
presnú kalibráciu všetkých 5 osí. p

ALFATECH Nitra, s.r.o., Mostná 13, 949 01 NITRA, Slovenská republika
tel./fax: +421 37 6513 075, +421 905 294 101, e-mail: mail@alfatechnitra.sk, www.cnc-stroje.sk
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Foxconn je světový lídr v oblasti poskyto-
vání komplexních IT řešení.  Společnost je
v České republice zastoupená od roku
2000 jako regionální základna Foxconnu
pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Firma
je dlouhodobě druhým nejvýznamnějším
exportérem z České republiky a jedničkou
na trhu ve výrobě spotřební elektroniky.
Současně intenzivně investuje do moder-
ních technologií navázaných na koncepci
Industry 4.0. V letech 2015 a 2016 se spo-
lečnost stala nejlepším Zaměstnavatel re-

gionu a opakovaně se řadí mezi přední
Zaměstnavatele v ČR.

Na vlně Průmyslu 4.0
...Foxconn 4TECH d

Klíčovou oblastí, kterou se společnost za-
bývá, je digitalizace a automatizace v prů-
myslu a koncepce Průmysl 4.0. V první fá-
zi zavede 4TECH trendy čtvrté průmyslové
revoluce do svých závodů a její SMART ře-
šení budu moci brzy využít i koncoví zá-
kazníci. 

Development 
and Research Center (DRC) d

Výzkumné a designové centrum bude
navrhovat softwarová řešení a produkty
se zaměřením na automatizaci, teloko-
munikaci, elektroniku pro automobilový
průmysl nebo analýzu a managment dat.
V oblasti vývoje software se zaměří na In-
ternet věcí (IoT). V energetice bude navr-
hovat řešení pro akumulaci energie pro
elektromobily, elektrická kola nebo ener-
gie ze solárních panelů. V automobilovém
průmyslu se zase uplatní s designováním
komponentů nebo softwarem pro multi-
mediální či asistenční systémy automobi-
lů. Development and Research Centre ale
plánuje širokou nabídku řešení taky pro
Smart City a Retail. p

www.foxconn.cz

Leader ve výrobě počítačů Foxconn expanduje
do světa Průmyslu 4.0 a vývoje a výzkumu

Společnost Chicony byla založena v roce
1983 na Taiwanu v oblasti zvané Nová prů-
myslová Taipei ve čtvrti Wugu. Chicony je
zapsána na Taiwanské burze TWSE pod kó-
dem 2385. Po 30 letech tvrdé práce se
společnost rostrostla i za hranice, když za-
ložila pobočky v Suzhou, Dongguanu,
Chongqingu v Číně a v České republice.
Její pobočky můžeme nalézt také v Ameri-
ce či Japonsku. Hlavní činnost společnos-
ti Chicony spočívá ve výrobě periferních
produktů pro počítače. Čtyři hlavní produk-
tové řady se skládají ze vstupních zařízení,
přenosných klávesnicových modulů, vizuál-
ních a image výrobků a modulů pro objek-
tivy fotoaparátů. Klávesnice, webkamery

a moduly pro kamery do notebooku spo-
lečnosti Chicony patří mezi přední světové
výrobky. Každoročně roste také množství
prodaných externích klávesnic a kamer
pro sportovní účely. 

Společné úsilí všech zaměstnanců se od-
ráží v každoročních excelentních výsled-
cích. Společnost si tak zajistila nejen stabil-
ní provoz, ale také neustále se zvyšující
zisky. Chicony se tak zařadila mezi „Tai-
wan mid-cap 100 index” hodnocený
TWSE. Tři za sebou jdoucí roky je časopi-
sem CommonWealth označena za jednu ze
100 nejlepších  společností na Taiwanu. Po-
dobné úspěchy sklízí také v dalších národ-
ních i mezinárodních médiích. K úspěchu

bezpochyby přispívá i přístup managemen-
tu společnosti, který si váží každého za-
městnance, pro které společnost vytváří ne-
jen příjemné pracovní prostředí a systém
sociální péče, ale poskytuje jim také pro-
stor pro učení a růst. Každý zaměstnanec
je na svojí pozici náležitě hrdý. Díky vý-
borné spolupráci a týmovému duchu
společnost každý den usiluje o lepší bu-
doucnost. Akcionáři i podílníci získávají
skvělou zpětnou vazbu o společnosti mi-
mo jiné tím, že klade důraz na výzkum
a vývoj i udržení vedoucí pozice v oblasti
technologií a průmyslu.

www.chicony.com

Chicony ...nejenom periferních produkty pro počítače

TATUNG Company je jednou z největších
a nejstarších firem Tchajwanu. Společ-
nost TATUNG založená již v roce 1918
má v současnosti více než 25 000 zaměst-
nanců po celém světě. Roční obrat činí
přes 3 miliardy USD. TATUNG má kan-
celáře a pobočky v Japonsku, Vietnamu,
Číně, Thajsku, Singapuru, USA a Mexiku.

U nás vyráběla od roku 2005 ve svém zá-
vodu v Plzni monitory, počítače a LCD po-
zději LED TV a exportovala díky své kvali-
tě výrobky převážně do západní Evropy.
V současné době má TATUNG v Praze
obchodní kancelář.

TATUNG většinově vlastní výrobní zá-
vod na fotovoltaické panely a výrobu
polovodičového křemíku společnost
GINTUNG, kde ročně vyrobí 320 MWp.

V ČR se TATUNG cílově zaměřuje na
systémy o výkonu do 10 kWp, včetně aku-
mulace vyrobené elektrické energie a systé-
mů Smart Home a IoT technologií..

Na území ČR je vybudován operační
sklad fotovoltaických panelů, včetně pří-
slušenství a servisní týmy, pomocí kterých
budeme moci uspokojit všechny budoucí
zájemce.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Tauber

TEL: +420 234 720 352
FAX: +420 234 720 355

www.tatung.com
www.gtectw.com

TATUNG přichází na český trh
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www.streamtech.tv
www.technikaatrh.cz
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FFG byla založena v roce 1979. FFG se
skládá ze čtyř hlavních divizí firmy, a to di-
vize obráběcích a tvářecích strojů, divize
plošných spojů, divize pro průmyslová za-
řízení a divize zabývající se zelenou ener-
gií. Zaměřuje se na nejrůznější produkty
od CNC obráběcích strojů, nářadí a zaří-
zení, přes vysokozdvižné vozíky, stavební
stroje, parkovací a garážovou techniku,
pneumatická zařízení, desky plošných
spojů, až po LCD monitory a televize, LED
osvětlení, kování a testovací zařízení pro
polovodičové produkty. FFG má po celém
světě celkem 74 výrobních a provozních
základen, které spolu dokonale spolupra-
cují. Transformace od dealerů k výrobci
a od tradičního průmyslu k high-tech

průmyslu umožnilo FFG rozvoj nejen v ob-
lasti řízení a technologií, ale také v kvalitě
produktů a služeb, které splňují a často
také překračují mezinárodní standardy.

Samotná základna nacházející se v Tai-
chungském Industriálním parku vyprodu-
kuje měsíčně okolo 80 CNC stojů. Ročně
se pak počet pohybuje okolo 800 obrábě-
cích strojů. Každý produkt je podroben
kontrole kvality, aby splnil náročné poža-
davky na kvalitu. Snahu o prvotřídná kvali-
tu dokládají krom mnohých ocenění také
cetifikát kvality ISO9002 a certifikát systé-
mu pro environmentální management
ISO14000.

www.ffgeurope.com

FAIR FRIEND GROUP

Femco je výrobcem obráběcích strojů
s hlubokou historií na Taiwanu. Dnes má
Femco 60 let zkušeností v obrábění. Fir-
ma zahájila výrobu CNC soustruhů, hori-
zontálních vyvrtávaček a svislých soustru-
hů. Inovace a rozvoj se začala prosazovat
v globální distribuci. Firma těží ze 4 důle-
žitých zásad: 1) zákazník je vždy na 1.
místě, 2) je potřeba usilovat o vynikající
kvalitu, 3) cílem je překonat mezinárodní
normy, 4) nikdy nesmí být výrobce spo-
kojen se současným stavem. Femco vyrá-
bí řadu výrobků z oceli, které slouží pro
různé trhy. Tuto firemní skupinu tvoří šest
odlišných obchodních jednotek. Ze zá-
kladny v Chiayi na Taiwanu nabízí pro-
dukty a služby zákazníkům z celého světa

pro zpracovatelský průmysl, stavebnictví
a např. i pro golf.

Femco v sobě zahrnuje firmy: Fatek –
obráběcí nástroje, FST – Femco ocelářský
průmysl, Femco pipe&tubes, Fem-
co – výrobní aplikace, FEMCO En-
gineering & Construction – strojí-
renská a stavební divize a Kunshan
Pearl Machinery – produkující po-
trubí.

To znamená, že se ve Femcu ne-
ustále snaží zlepšovat výrobky
i služby a být tak zákazníkům lepším
dodavatelem. Celá cesta od vývo-
je, výroby, doručení a následné
údržby vždy směřuje ke spokoje-
nému zákazníkovi. Když si koupíte

výrobek Femco, dostanete 60 let výrob-
ních zkušeností, know-how a odhodlání
loajálních zaměstnanců. Femco a její za-
městnanci jsou připraveni poskytovat di-
stributorům a zákazníkům tu nejlepší kva-
litu a servis.

chingi@femco.com.tw

FAR EAST MACHINERY

Goodway group byla založena v roce
1974 a zahrnuje společnosti Goodway,
Awea a Extron. Korporace Goodway pou-
žívá 40 let zkušeností pro výrobu vysoce
přesných CNC soustruhů a řadí se na Tai-
wanu ke špičkovým producentům CNC.
Společnost rozšířila své aktivity pobočka-
mi v Taichungu a Hsichu, má také po-
bočky v Šanghaii a Dongguanu. Mimo
Asii má i zastoupení v Los Angeles v USA.
Kromě toho bude letos uvedena do pro-
vozu nová továrna na jihu Taiwanu, kde
bude probíhat na 18 600 m2 zpracování
a montáž klíčových komponent strojů,
což dodá novou energii do skupiny Go-
odway Machine Corp. Firma Goodway
nabízí 800 různých frézovacích strojů

a prodává až 1 500 soustruhů ve ví-
ce než 45 zemích světa. V posled-
ních letech firma dosahuje v prů-
měru 20% meziročního nárůstu
obratu.

Výroba v Goodway Machine
Corp splňuje parametry přísných
norem, aby stroje uspěly v ná-
ročné konkurenci. Goodway se
zaměřuje především na výzkum
a vývoj CNC soustružnických ob-
ráběcích center. Awea produkuje
5osé obráběcí centra, vertikální
i horizontální frézky ve více než
300 modelech. Extron se v pyra-
midě obráběcích strojů soustředil
na modely středních a malých velikostí. jeff@goodwaycnc.com.tw

GOODWAY MACHINE
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Firma GSA TECHNOLOGY CO., ltd. byla
založena v roce 1978. S téměř 15 000 m2

výrobní plochy patří GSA k větším za-
městnavatelům. Produkce GSA je zamě-
řena především na CNC otočné obráběcí
stoly, koníky a spojky. Kromě Taiwanu
disponuje výrobními kapacitami i v Čí-
ně. GSA patří k originálním výrobcům
obráběcích strojů na základě japon-
ských zkušeností. Ve stejné době, a to
prostřednictvím kvalitativních požadav-
ků a potřeb technického zdokonalení,
se stala GSA ikonou v produkci kom-
ponent obráběcích a tvářecích strojů
na Taiwanu. Firma GSA přišla s novou
inovací v podobě vývoje CNC přímého
pohonu u otočného stůl DDR-170 v roce

2016, který zákaznici mohli vidět na vele-
trhu CCMT v Šanghaji. Vyvinutý produkt
s vysokým točivým momentem, vysokou
přesností, nulovou vůlí a dlouhou život-
ností, je schopen soutěžit s předními ev-
ropskými výrobci obráběcích strojů. Gene-
rální ředitel GSA, pan Yu prohlásil, že
proces vývoje CNC přímo poháněného
otočného stolu byl bez překážek a výsle-
dek je vynikající. Tento vývoj zvyšuje nejen
konkurenční výhody GSA, ale také posilu-
je důvěru zákazníků. Dále potvrdil přední
postavení výrobce s rozšířením produkto-
vé řady do velikosti 170–1 000 mm. Pro
GSA je rok 2016 rokem stoupajících vý-
konů. GSA se každoročně účastní zahra-
ničních veletrhů – IMTS v Chicagu,

JIMTOF v Japonsku a také TMTS. Schop-
nost aktivně rozvíjet moderní postupy je
zakladním parametrem současného mar-
ketingu.

gsp@gsaplus.com.tw

GSA TECHNOLOGY

Společnost Hartford byla založena 
v roce 1965. Je kompaktním centrem vý-
roby, výzkumu a vývoje. Firma má dnes
50 let zkušeností. Může se pyšnit faktem,
že doposud se prodala přes 46 000 ob-
ráběcích center po celém světě, což
má za následek více než 37 000 spo-
kojených zákazníků. Hartford má také
zvýšenou podporu pro evropské zákaz-
níky, zejména v Česku. V minulosti byl
prodejní servis poskytnut prostřednictvím
mezinárodních agentů. Dnes, v novém
centru, se technická podpora výrazně zvý-
šila, což umožňuje rychle plnit specifické
požadavky zákazníků prostřednictvím
techniků na místě.

Stroje od firmy Hartford mají široký rozsah
s využitím v leteckém průmyslu, produkci ro-

py, automobilovém lisování, lékařském či
ekologickém průmyslu a mnoha dalších.
Od lisování po dopravu, celý proces může
být proveden prostřednictvím produčních
center Hartford. Stěžejní části obráběcích
center, jako jsou vřetena, zásobníky nástro-
jů, úhlové hlavy, univerzální hlavy a B osy, si
Hartford také vyrábí sám. Dnes se Hartford
soustředí na vývoj své vlastní ovládací jed-
notky, tato jednotka byla pojmenována
„Hartford plus.”

5osé obráběcí centrum Hartford je ur-
čeno pro sériovou výrobu kompo-
nent leteckého průmyslu. Obráběcí
centrum bude představeno na letoš-
ním TMTS. Jedinečný design pohl-
cuje tepelnou energii obráběcího
procesu. Vřeteno stroje disponuje

několika funkcemi pro jeho samotnou
ochranu, čímž je zajištěna zvyšující se
přesnost obrábění. Konstrukce lineárního
vedení v ose Z zajišťuje tuhost a stabilitu.

christy@hartford.com.tw

HARTFORD

Základní filozofií firmy je integrovat glo-
bální zdroje k neustálé inovaci, lepšímu
způsobu života a kvalitnějšímu pracovní-
mu prostředí. Profesní dokonalost, pra-
covní nadšení a podnikové odpovědnosti
jsou stavebními prvky firemní kultury.
HIWIN se zaměřuje na výzkum, vývoj
a produkci v oblasti válcovaných, okružo-
vaných a broušených kuličkových šroubů,
včetně opracování konců pro uložení.
Dále vyrábí pohony a převody, motory,
pojistné matice, kuličková pouzdra, line-
ární sety, kalené broušené vodicí tyče
(tvrdochromované a nerezové), polohovací
systémy, KK moduly, lineární aktuátory, od-
měřovací systémy včetně technické podpo-
ry a návrhu/projektování. Standardem

je individuální přístup. Už od roku 1989,
kdy byl Hiwin založen, byla jeho základ-
ním motem, profesionalita v kvalitní práci,
která je umocněna profesionální pracovní
morálkou. Toto moto pomohlo firmě do-
sáhnout úspěchu v obchodě. Název
HIWIN je zkratka pro Hi-tech Winner, což
znamená s námi jste ví-
těz ve špičkové techno-
logii. Hiwin je světozná-
má průmyslová značka,
která má patenty v 34
zemích a servisní
centra v 11 zemích,
například v Číně, USA
nebo Japonsku. Díky
nepřetržité technické

inovaci a integraci firma založila v roce
1997 sesterskou společnost Hiwin Mikro-
system.

HIWIN je vynikajicím partnerem k dosa-
žení cílů čtvrté průmyslové revoluce ne-
boli Průmyslu 4.0.

business@hiwin.tw

HIWIN
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Ching Hung Machinery & Electric IND.
CO., Ltd. je společností založenou v roce
1975. Po téměř 40 letech od zahájení
svého provozu se může společnost pyšnit
nejen titulem nejlepšího výrobce EDM na
Taiwanském trhu, ale také zařazením
v žebříčku TOP 5 předních výrobců EDM
na světě. Podle předsedy představenstva
a ředitele společnosti pana Wuu-Shyon
Wanga vděčí CHMER za své nynější po-
stavení především konceptu integrity, růs-
tu, spokojenosti zákazníků a bezpečnosti
pro zaměstnance. Podnik se za všech
okolností drží své strategie 5C: Constancy
(Stálost), Cooperation (Spolupráce), Cu-
stomer (Zákazníci) a Continuity (Nepřetr-
žitost). Dle charismatického ředitele je

právě těchto 5C důvodem, proč můžeme
vidět logo společnosti na mnoha význam-
ných produktech předních technických
společností. S úsměvem dodává, že není
žádným překvapením, setkat se logem
CHMER také na trupu letadel.

Ve všech výrobních závodech se dodržu-
jí přísné technické a hygienické standardy.
V každé tovární hale je udržována kon-
stantní teplota 21 °C pro zachování kvality
všech produktů a zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců. Dle slov ředitele
Wuu-Shyon Wanga může pouze s tímto
přístupem společnost dodržovat náročné
standardy kvality vyžadující odběratel-
ské země, mezi které se řadí kupříkla-
du také Česká republika. Díky skvěle

propracované strategii získala společnost
CHMER velkou řadu certifikátů a ocenění,
na kterou jsou zaměstnanci i vedení spo-
lečnosti oprávněně hrdí.

www.chmer.com

CHMER

KAO MING působí na trhu od roku 1968,
kdy začínala s výrobou vrtáků. Již v roce
1982 byla oceněna jako vůbec první spo-
lečnost známkou "A" v kategorii CNS
v Národních standardech Čínské lidové
republiky. Pouze o rok později vyvinula
vlastní obráběcí centrum. Během následu-
jících let dokázalo vedení společnosti
KAO MING rozšířit svůj exportní trh také
do Číny, Japonska, USA a Evropy. Právě
trhy Japonské, Evropské a Spojených států
Amerických nyní představují 95 % odbytu
této Taiwanské společnosti.

Společnost KAO MING novinářům
ochotně představil generální manažer Tim
Chang. Kromě historie a kvality vyzdviho-
val také práci jednotlivých zaměstnanců.

Jedním z vyzdvih-
nutých pak byl také muž, který se již 25 let
věnuje technologii zaškrabávání. Jedná se
o opravdového mistra ve svém oboru a dle
energetického generálního mana-
žera je společnost KAO MING veli-
ce hrdá, že právě ona má tu čest za-
městnávat jej ve svých řadách.

Společnost KAO MING si může
připsat také další prvenství. Na le-
tošní TMTS přiváží bezkonkurenč-
ně největší exponát letošního ro-
ku. Jedná se o takzvané rovinné
obráběcí centrum řady KMC-EP.
Doprava na výstaviště byla pláno-
vána již dlouhé měsíce dopředu
a proto se generální manažer Tim

Chang ani v nejmenším neobává mož-
ných komplikací. Jak sám říká: „Vše je do-
předu naplánováno a vymyšleno. Nic se
nemůže stát.” Společnost KAO MING je
pro své zákazníky opravdu ochotná udě-
lat za všech okolností to nejlepší.

www.kaoming.com

KAO Ming

Keyarrow je profesionální výrobce strojů
pro produkci měchů, teleskopických krytů
a dalších komponent strojů. Keyarrow do-
sud vyvíjela nové produkty a technologie,
jako je CSPM. Nyní má Keyarrow více než
80 patentů ve více než 17 zemích. V břez-
nu roku 2007 společnost realizovala Kaps
(Keyarrow Production System) v duchu TPS
(Toyota Production System). V roce 2016
se Keyarrow stala jednou ze světově profe-
sionálních výrobních továren na komplexní
řešení strojů, které zahrnují lamelové krycí
měchy, teleskopické kryty a kryty strojů, do-
pravníky třísek. V roce 2004 začali spolu-
pracovat s korporací NABELL v Japonsku,
s ní sdílí svá patentová práva, technologie
a výrobní vědomosti. Později, v roce 2007,

byl spuštěn Keyarrow výrobní
systém, jenž je založen na 5-S
+TPM (šifrovací procesor) a je in-
spirován výrobním systémem
společnosti Toyota, který zvyšu-
je produktivitu a pomáhá snižo-
vat výrobní náklady. S posláním
vždy přinést zákazníkům nejvyší
kvalitu výrobků, Keyarrow, byl
prvním dodavatelem z Taiwanu
který v roce 2016 obdržel TPM
ocenění. Toto upevnilo pozici Ke-
yarrow jako top partnera v mo-
dernizaci obráběcích strojů a vy-
lepšování konkurenceschopnosti.

office.in@keyarrow.com

KEYARROW
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Společnost Litz byla založena v roce
1987 a sídlí v Dajia Youth Industrial Park,
kde má k dispozici prostory o rozloze
17 000 m2. Litz Hitech Corporation pod-
niká v oblasti výzkumu, vývoje a výroby

CNC obráběcích center. K zákazníkům fir-
my Litz patří výrobci přesného lití, společ-
nosti z automobilového, telekomunikační-

ho a leteckého průmyslu. Místo
výroby strojů pod značkou
Litz firma také poskytuje
OEM a ODM produkty pro
světoznámé značky. Každý
stroj vytvořen firmou Litz je
podroben důsledné kontrole

kvality tak, aby byla garanto-
ván jeho perfektní stav. Dnes

má Litz své odběratele v USA, Německu,
Francii, Británii, Singapuru a Číně. V roce
2004 byla v Číně založena pobočka Litz
Machine Tools s cílem vyrábět obráběcí
centra a obsloužit čínský trh. Podnik se

nachází v areálu Jiaxing – zóně ekono-
mického a technologického rozvoje
(JXEDZ) v provincii Zhejiang, s 25 000 m2

výrobních prostor.

Základními produkty Litz
CNC vertikální obráběcí centra CV série,
BV, řada DV a MV série, CNC horizontální
obráběcí centra řady LH-500 a LH-630,
CNC soustruhy: LT series, dvouřadá obrá-
běcí centra a 5osé přesné obráběcí stroje.
Firemní politika říká, že dobrá produkce po-
chází z vytrvalosti ve vysoké kvalitě. Proto
se Litz snaží poskytovat stroje, které splňují
komplexní požadavky zákazníků s nejlepší
kvalitou poskytovaných služeb.

sales@litzhitech.com

LITZ HITECH

Posa byla založena v roce 1994 a od té
doby dodává vřetena pro soustruhy,
obráběcí centra, stroje na broušení, vrtání
a pro frézky. Generální manažer, pan
Peng Sen-rong, pracoval na začátku své
kariéry u předního japonského výrobce
strojů a zařízení, který produkoval vřetena
pro CNC soustruhy. Nashromáždil tak za
desetiletí mnoho praktických zkušeností,
které využívá v Posa Machinery. V Posa
veří ve dvě základní strategie, které může
podnik realizovat. První z nich jsou nízké
provozní náklady. Druhým cílem je vyrá-
bět vynikající jedinečné produkty. Spo-
lečnost si musí vybrat, zda chce soutě-
žit v cenové válce, nebo zda se chce
odlišit ve svém daném odvětví kvalitou
svých výrobků.

Oblasti prodeje skupiny Posa zahrnuje Čí-
nu, USA, Německo, Japonsko, Indii, Indo-
nésii, Brazílii, Turecko, Singapore, Malaj-
sii, a další země. V roce 2000 bylo
v Posa vytvořeno první centrum
pro testování smart-vřeten, cílem je
získání co největšího objemu infor-
mací s použitím cloud technolo-
gie. Posa je součástí taiwanské-
ho průmyslu obráběcích
strojů a směřuje ke světové
jedničce dodavatele obrá-
běcího průmyslu. Asi nejsil-
nějšími obchodními vztahy
firma Posa udržuje s USA, Singaporem,
Austrálií a Brazílií. V budoucnu se zaměří
na budování širšího servisu na Japonských,
Korejských a Amerických trzích.

posa.posa@msa.hinet.net

POSA MACHINERY

Tongtai Machine and Tool Co., Ltd byla
založena před více než čtyřiceti lety. Sku-
pina Tongtai je celosvětově známá pro
svou vytříbenou kvalitu. Ne nadarmo pat-
ří společnost Tongtai mezi TOP 100 Tai-
wanských značek. Motem společnosti
Tongtai je neustálý rozvoj a zlepšování
všech jejích produktů. Skupina se zaměřu-
je na své chyby, které se následně snaží
odstranit a maximálně využít k poučení
pro další rozvoj. Pro zdokonalení produk-
tové linie a udržení postavení na trhu vy-
tvořila skupina Tongtai strategické spoje-
nectví se společnostmi Honor Seiki, APEC
a Quicktech. To napomohlo k rozšíření
produktové linie o svislé soustruhy vel-
kých velikostí, vysokorychlostní pětiosá

obráběcí centra i malo-
rozměrové CNC stroje s vysokou přes-
ností.

Účastníkům konference TMTS Pre-show
byla umožněna návštěva společnosti
APEC, která se specializuje právě na vyso-
korychlostní pětiosé obráběcí stroje. Spo-
lečně se skupinou Tongtai ji účastníkům
představil pan Andrew Kung, ředitel Tong-
tai Machine & Tool Company Ltd. Ten
představil také firemní vizi do budoucna.
Ta se má zakládat především na rozvoji hi-
tech produktů a produktů nejvyšší kvality.
Podle pana Kunga je ovšem cílem společ-
nosti nejenom vysoký rozvoj produktů,
ale také dobročinné aktivity a především
ochrana životního prostředí, na kterou se

již teď firma silně zaměřuje. Skupina
Tongtai by se v horizontu několika let rá-
da stala „zelenou” společností inspirující
svou činností firmy po celém světě.

www.tongtai.com.tw

TONGTAI Group
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Společnost VICTOR neboli FORTUNE je
Taiwanskou společností založenou v roce
1954. V rané fázi vývoje začínala společ-
nost s výrobou konvenčních soustruhů
pouze pro Taiwanský trh. Později se za-
měřila na výrobu CNC soustruhů a obrá-
běcích strojů. V dnešní době se jedná o
značku mající silné postavení nejen na Ta-
iwanském trhu, ale také na trzích po ce-
lém světě. Svůj úspěch staví skupina
VICTOR především na nepřetržitém vý-
zkumu ústícím do nových a nových
inovací, které mají za účel uspokojení po-
třeb i těch nejnáročnějších zákazníků.

Společnost trvá na vysoké kvalitě a stá-
lých inovacích svých produktů. Dle Way-
na Hseuha, ředitele pro marketing Evropy

a Severní Ameriky, si
společnost dokáže
udržet vysokou kvalitu především díky
vyváženosti vlastních zdrojů výroby
a spoluprací s předními dodavateli. Dů-
kazem soustředěnosti na kvalitní výrobu
má být také poměr vlastních a dodaných
zdrojů. Z vlastních zdrojů pochází ve spo-
lečnosti celých 65 % výroby. Přísné dodr-
žování kvalit vyneslo podniku mimo mno-
há ocení také certifikaci ISO9001. Aby
dokázala skupina VICTOR zajistit co
možná nejlepší spojení se svými zámoř-
skými odběrateli, propracovala síť vlast-
ních poboček po celém světě. Tato cent-
ra mají zajistit zákazníkovi co nejsnazší
komunikaci a odběr jakéhokoliv produktu.

Její zastoupení tak můžeme najít v Anglii,
Německu, Francii, ale třeba také v Malaj-
sii, Jižní Africe a Thajsku.

www.victor-pim.com

VICTOR TAICHUNG 

Společnost You Ji vznikla v roce 1978
v Taipei, kde začala s produkcí jednoú-
čelových strojů a vyvrtávaček. Dnes je
velkým producentem především CNC
vertikálních i horizontálních soustruhů,
CNC svislých i horizontálních obrábě-
cích center. V roce 2012 se You Ji musel
z důvodu nedostatečných výrobních pro-
stor přestěhovat z Taipei do Science Par-
ku v jižním Taiwanu. V této době vedení
firmy rozhodlo o velká investici nejen do
výrobního objektu, ale i do nákupu nových
strojů pro rozšíření objemu produkce. You
Ji tak dnes produkuje obráběcí stroje v no-
vém závodu na ploše 155 000 m2. Aktuál-
ně může dodat svým zákazníkům stroje

s upínacím sklíčidlem o průměru od 200
do 8 000 mm. You Ji je první firmou z Ta-
iwanu, která obdržela uznání C.E. (bez-
pečnost výrobků) a E.M.C. (elektromag-
netická kompatibilita) za prodej svislých
soustruhů v Evropě a Americe. You Ji vě-
ří v technologii, kvalitu a rychlost a její fi-
remní moto a cíl je: „Pomáhat zákazní-
kům ušetřit peníze, čas a usilí.” Dnes je
Yoji největším vývozcem svislých sou-
struhů v Taiwanu. Každý vývoz je detail-
ně kontrolován a každy produkt, který
obdržíte od You Ji je vytvořen se snahou
o dokonalost.

youji@ms15.hinet.net

YOU JI MACHINE INDUSTRIAL

Společnost Quaser Machine Tools Inc. byla
založena roku 1991 pány Edwardem Sha-
rem a Samuelem Shiehem. Zajímavostí je,
že jméno společnosti vzniklo na základě
dvou hlavních firemních principů a to kvali-
ty (quality) a služeb (service). Již v době za-
ložení měli zakladatelé jasno o tom, že pro-
dukty budou adresovány evropským
zákazníkům a dělali tedy všechno pro to,
aby splňovali veškeré evropské standardy.
Dalším velmi důležitým firemním principem
se pak stala designová inovace. Společnost
má svoje dodavatele po celém světě, a to
včetně Afriky, Izraele, Jižní Ameriky nebo
Indie. Výrobní haly pak má rozmístěny ve
Švýcarsku, Číně a na Taiwanu. Mužem, kte-
rý představil účastníkům TMTS Pre-show

conference společnost Quaser byl Rock Li-
ao, prezident Quaser Machine Tools Inc.
Ten představil mimo jiné filozofii spoluprá-
ce s dodavateli: „I přes to, že se snažíme
spousty komponent vyrábět z vlast-
ních zdrojů, některé součástky musí-
me dodávat. Právě proto jsme si vy-
brali ty nejlepší dodavatele na trhu
jako je kupříkladu Fanuc, Mitsubishi,
Heidenhain a Siemens, abychom
kvalitu produktů byli schopni zaru-
čit.” Jak sami říkají: „Certifikát ISO
9001 je pro nás již samozřejmostí.”
Mimo něj pak společnost vlastní
také certifikát ISO 13849 pro svá
horizontální a vertikální obráběcí
centra. Mezi přední produkty spo-

lečnosti Quaser patří právě vertikální a ho-
rizontální obráběcí centrum a přístroje pro
odlévání a lisování.

sales@qmt.com.tw 

QUASER
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Přináší na český trh výrobky špičkových taiwanských firem

Výrobce ucelené řady obráběcích center všech druhů 
v nejvyšší technické úrovni

Stroje s japonskou technikou za nepřekonatelné 
taiwanské ceny.

Vyzkoušejte!!!

Široký sortiment CNC soustruhů všech provedení a velikostí

Vertikální centra 
MV 214

Horizontální centra
HX 404


