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Na březnovém veletrhu TIMTOS se v tom-
to roce prezentovalo 1 100 vystavovatelů,
kteří svoje produkty a um předváděli na
5 430 výstavních stáncích. Ještě ke statis-
tice: ze všech vystavovatelů jich bylo pl-
ných 30% z 20 zemí, včetně Německa,
Švýcarska, Itálie, USA a Japonska. Výstav-
ní měřítko, pokud jde o počet vystavova-
telů, stánků a zahraničních návštěvníků,
opět dosáhlo rekordních hodnot.

TIMTOS 
jako přímá podpora prodeje d

Mnoho vystavovatelů uzavřelo reálné ob-
jednávky nebo kontaktovalo s potenciální
kupce z celého světa přímo na veletrhu.
Například taiwanská společnost KAO
MING uzavřela kontrakt s čínským výrob-
cem automobilů hned druhý den výstavy.
O stroje se podle marketingové oddělní

KAO MING zajímali obchodníci a techni-
ci z Jižní Koreje, Singapuru, Malajsie, Ni-
zozemska, Anglie a USA. „Očekáváme, že
se nám díky naší účasti výrazně zvýší ob-
jem objednávek,” uvedl generální ředitel
společnosti KAO MING. Další z vystavují-
cích, společnost EARTH-CHAIN, získala
přímo na TIMTOS objednávky od Dánska
a Japonska. Navíc dvě třetiny všech ná-
vštěvníků, kteří navštívili expozici firmy
EARTH-CHAIN, byli zcela noví obchodní
zájemci.

Zahraniční investiční pracovníci, techni-
ci i novináři rovněž vyjádřili svou pozitivní
zpětnou vazbu k exponátům a službám
výstavy TIMTOS 2017. Z dalších příkladů
můžeme uvést: zástupce obchodního od-
dělení společnosti Olsons Maskinservice
AB ze Švédska uvedl, že vždy, když firma
vystavuje na veletrhu TIMTOS, získá nové
obchodní příležitosti a nové kontakty. Na-
víc, v porovnání s evropskými a americký-
mi výrobky jsou ty, které Tchaj-wan vyrá-
bí, relativně dobré a hlavně za rozumnější
ceny. Generální ředitel společnosti News
Digest Publishing z Japonska zjistil, že
tchajwanští výrobci strojů mají velké od-
hodlání vylepšit výrobky Made-in-Taiwan.
Není pochyb o tom, že se Taiwan stává
špičkovým výrobcem strojů.

Konference a semináře d

Účastníci semináře Business to Business
pro zadávání zakázek také potvrdili vel-
kou účinnost této výstavy v letošním roce.

Na veletrhu se prosadila prosperita, TIMTOS totiž 
úspěšně skončil 12. března s plnou plejádou rekordních
čísel. Tato 6denní událost, 2017 Taipei International
Machine Tool Show, představila řadu špičkových 
a vysoce efektivních automatizovaných a inteligentních
strojů. Přehlídka přilákala více než 7 300 zahraničních
návštěvníků, což představuje téměř 3% nárůst, 
ve srovnání s posledním veletrhem, v roce 2015. 
Top 10 zemí, ze kterých pocházeli zahraniční 
návštěvníci, byly Čína, Japonsko, Malajsie, 
Jižní Korea, Thajsko, Indie, USA, Turecko, Rusko.

TIMTOS 2017
úspěšné představení smart technologií
a přehlídka průmyslu obráběcích strojů
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Bylo uspořádáno zhruba 200 jednání, kde se
setkalo s téměř 100 vystavovatelů s 32 VIP
kupujícími ze 17 zemí – Německa, Ruska,
Turecka, USA, Mexika a Indie, kteří disku-
tovali o možnostech současných i budou-
cích obchodních příležitostí.

Kromě toho se během veletrhu TIMTOS
uskutečnil první vrcholný summit. Předsta-
vitelé průmyslových gigantů, jako jsou
CISCO, NVIDIA, SICK, Siemens, KUKA
a Mercedes-Benz, byli vyzváni, aby sdíleli
nejnovější trendy v oblasti „Smart Machi-
ne”, „Smart Factory”, „Automotive Manu-
facturing Revolution” a „Aerospace Supp-
ly Chain” což do auditória přilákalo více
než 500 diváků.

TMTS 2019 d

Další ročník Taipei International Machine
Tool Show (TIMTOS) se bude konat v ter-
mínu 5.–10. března 2019. Novinkou vý-
stavního areálu Taipei Nangang, bude
zcela nově postavená hala 2, která bud
včas dokončena pro TIMTOS 2019. Její
dokončení umožní rozšíření výstavních
prostor. Organizátoři očekávají další
rozšíření nabídky obchodních příležitos-
tí na platformě technických inovativních
informací.

Zhodnocení TIMTOS 2017 d

Jak na tiskové konferenci uvedl pan David
Chuang, místopředseda TAMI: „V posled-
ních dvou letech došlo ke zpomalení glo-
bálního růstu průmyslu obráběcích strojů.
Letošní Taipei International Machine Tool
Show má však více vystavovatelů a stán-
ků než kdy předtím. TIMTOS se stal vý-
znamnou platformou pro společnosti ob-
ráběcích strojů na celém světě, byly na
něm představeny nejnovější modely stro-
jů a nástrojů, stejně jako technologická
zdatnost výrobců.

Výrobní průmysl hraje zásadní roli v eko-
nomice země a veškerá výroba začíná
stroji. S ohledem na tuto skutečnost má
Taiwan zásadní místo v chytrých strojních
zařízeních. Taiwanská vláda prosazuje do-
mácí výrobu vojenských letadel. Řada vý-
robců obráběcích strojů tak spolupracuje
na vývoji konstrukčních dílů, kompozitů
a součástí motoru potřebných pro letecký
průmysl. Vstup do leteckého dodavatel-
ského řetězce bude hnací silou pro novou
generací obráběcích strojů. Taiwanské
obráběcí stroje jsou již dlouho synony-
mem vysoké kvality.

Pouze zachováním vysoké úrovně výko-
nu, přesnosti, spolehlivosti a trvanlivosti
výrobků lze dosáhnout trvalého pokroku
směrem k inteligentním strojům a inteli-
gentní výrobě. Toto úsilí pomůže převést
technologii na další úroveň a dosáhnout
cílů, jak zvýšit viditelnost cloudových slu-
žeb, aby systémy byly více propojitelné

a aby byly inteligentnější. Výsledkem bu-
de průmysl obráběcích strojů lépe spoje-
ný s globálním trhem. Při pohledu do bu-
doucna jsme velmi spokojeni s poptávkou
z leteckého a automobilového průmyslu.
Snaha Trumpovy administrativy o vrácení
výrobních prací do USA také vytvoří no-
vou vlnu poptávky po strojním zařízení.

Výroba strojů v loňském roce vzrostla
navzdory poklesu ekonomiky. To je z vel-
ké části důsledkem silné poptávky po for-
mách a pokročilých CNC strojích, což na-
značuje, že čínští výrobci se snaží zlepšit
své schopnosti. TIMTOS 2017 je pro nás
všechny skvělou příležitostí představit
kvalitu a inovaci našich obráběcích strojů.
Výstava jako obvykle hostí ocenění Ma-
chine Tool Awards za výsledky v oblasti
výzkumu a inovací s cílem podpořit inova-
tivní myšlenky z průmyslu.”

Organizátor veletrhu 
– společnost TAITRA d

Společnost, která byla založena v roce
1970 pomáhá podporovat zahraniční

obchod, je taiwanská rada pro rozvoj
vnějšího obchodu (TAITRA) nejvýznam-
nější nezisková organizace na podporu
obchodu na Taiwanu. Společnost TAITRA,
společně podporovaná vládou, průmyslo-
vými sdruženími a několika komerčními
organizacemi, pomáhá taiwanským pod-
nikům a výrobcům posílit jejich meziná-
rodní konkurenceschopnost a vyrovnat se
s výzvami, jimž čelí na zahraničních trzích.

TAITRA se může pochlubit dobře koor-
dinovanou podporou obchodní a infor-
mační sítě více než 1 200 vyškolených
specialistů pracujících v sídle společnosti
v Taipei, čtyř místních poboček v Hsinchu,
Taichung, Tainan a Kaohsiung a 60 zámoř-
ských poboček po celém světě. Společně
se svými sesterskými organizacemi, Taiwan-
ským obchodním centrem (TTC) a Světo-
vým obchodním centrem Taipei (TWTC)
TAITRA vytvořila řadu obchodních příleži-
tostí prostřednictvím účinných propagač-
ních strategií. p

www.TIMTOS.com.tw
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20. výročí založení 
Chiang Ching-kuovy nadace d

Mezinárodní sinologické centrum Chiang
Ching-kuovy nadace pro mezinárodní
akademické výměny letos v Praze slaví
20. výročí založení, proto spolu se světoz-
námým tchajwanským režisérem uspořá-
dalo filmový festival v kině Ponrepo.
Tchaj-wan jste mohli již tradičně potkat ta-
ké na knižním veletrhu, na veletrhu Holi-
day World, na Febiofestu či na nedávném
filmovém festivalu v Lucerně pořádaném
tchajwanským zastupitelstvím, Taipei Eco-
nomic nd Cultural Office (TECO). TECO
i nadále působí jako hlavní prostředník
pro rozvoj oboustranných vztahů.

Nový velvyslanec, 
pan Chung-I Wang d

V září 2016 přivítalo nového velvyslance,
pana Chung-I Wanga, a na počátku roku
také nástupce ředitele Ekonomické divize,

pana Petera Hsiunga. Pod jejich vedením
má zastupitelství za cíl i nadále posilovat
kontakt ve všech oblastech prospěšných
oběma zemím. V té ekonomické stále trvá
podpora českých podniků zajímajících se
o asijský trh, propagace tchajwanských fi-
rem na českém trhu a intenzivní komuni-
kace s místními státními institucemi.

Tchaj-wan firmy 
investují v Česku d

V únoru navštívila Tchaj-wan početná čes-
ká delegace včetně zástupců MPO, ČVUT
a města Písku, která se zúčastnila konfe-
rence Smart City Summit & Expo. Město
Písek již nyní v jedné své mateřské škole
využívá fotovoltaickou elektrárnu firmy
Tatung nainstalovanou v listopadu 2016
a plánuje s danou společností další rozvoj
průmyslového parku v ČR. V Pardubicích
pro změnu firma Foxconn podepsala me-
morandum o investici 100 mil. USD do

tzv. Smart City zóny. Významnou akcí,
kde se tchajwanské podniky zabývající
se systémovou integrací (vedle Foxconn
CZ a Tatungu např. ATEN International,
K-Jump Health, OGREEN) prezentovaly,
byla konference ISSS a V4DIS. 

Služba eGovernment d

Vítězem letošního ročníku ankety o nej-
oblíbenější on-line službu eGovernmentu
se stala eAmbulance, která vznikla na zá-
kladě přímé spolupráce Kraje Vysočina
a Tchaj-wanu. Službu vyvinul tchajwanský
Institut pro informační průmysl (Institute
for Information Industry) a Kraj Vysočina ji
nechal přeložit a provedl integraci do stá-
vajících informačních systémů v krajských
nemocnicích. Technologie tzv. chytrých
měst a rozvoj e-governmentu patří nyní
mezi priority české vlády. Účastníci kon-
ference projevili o stánky tchajwanských
firem, které se již podruhé představily
v rámci samostatného Tchajwanského pa-
vilonu, velký zájem. Vzhledem k tomu, že
se Česká republika i ostrov soustředí na
průmysl 4.0 a odvětví ICT, věříme, že
v Čechách bude stále více tchajwanských
podnikatelů vyhledávat příležitosti pro in-
vestice. V letech 2000–2016 investovalo
v ČR třicet podniků z Tchaj-wanu, čímž
bylo vytvořeno 22 939 pracovních míst.
Celková hodnota investic činila 767 milio-
nů USD. V březnu letošního roku např.
společnost PRIMAX oznámila, že investo-
vala 18 milionů EUR do nákupu 100% po-
dílu Bang & Olufsen s.r.o. (BOCZ), české
dceřiné společnosti B & O. Největším
tchajwanským investorem v ČR zůstává
firma Foxconn, která ve spolupráci s in-
vestiční skupinou KKCG v říjnu zahájila
činnost Datového centra Safe DX.

Asijské Silicon Valley
– know-how k nejvyspělejším
multifunkčním obráběcím strojům d

V současné době podporuje Tchaj-wan
inteligentní strojírenství a projekt Asijské
Silicon Valley. V oblasti strojírenství došlo
v lednu k významné fúzi. TOS Varnsdorf
a tchajwanský Litz Hightech Corp., zamě-
řující se na výzkum, vývoj a výrobu obrá-
běcích center CNC, slavnostně otevřely
společný podnik s názvem TOS Litz a zá-
kladním kapitálem 5 mil. EUR. Česká stra-
na nabídne know-how k nejvyspělejším
multifunkčním obráběcím strojům, zatímco

Mezi Tchaj-wanem a Českou republikou existuje 
již desítky let úzká spolupráce. Stále intenzivněji 
se upevňují vzájemné vztahy na poli hospodářském, 
vědeckém a velmi významně také v oblasti 
humanitární pomoci. Úspěšně se rozvíjí 
spolupráce mezi výzkumnými institucemi 
a vysokými školami, přibývá kulturních projektů.

Tchajpejská hospodářská 
a kulturní kancelář ...TECO 
spolupráce Tchaj-wanu a České republiky
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umístění produkce umožní českému vý-
robci přístup na asijský a – z důvodu blíz-
ké provázanosti – také na americký trh. 
Pro tchajwanské firmy v dubnu TECO ve
spolupráci s CzechInvestem a Deloitte
uspořádalo další ročník brněnského
workshopu na téma investice v ČR. Čes-
kým společnostem TECO tradičně pomá-
há při zprostředkování pobídek k účasti
na veletrzích na Tchaj-wanu a v loňském
roce také uspořádalo tři B2B setkání
s tchajwanskými delegáty obchodní mise
do Evropy. Vzhledem k tomu, že je Tchaj-
wan největším světovým výrobcem IT
hardwaru a také předním světovým vý-
robcem polovodičů, optoelektroniky a in-
formačních a síťových produktů, se zejmé-
na delegace z oboru ICT setkala s velkým
zájmem. V dynamické ekonomice Tchaj-
wanu lze nalézt obrovské obchodní příle-
žitosti – strategická poloha, infrastruktura
a kapitál dělají z ostrova ideální odrazový
můstek pro obchodní aktivity v Asii a části
Tichomoří.

Tchaj-wan byl nedávno britským vydava-
telem tištěných průvodců Rough Guide
zařazen mezi deset zemí, které stojí za to
navštívit v roce 2017. „Jako jediná demo-
kracie čínského světa se může pochlubit
unikátní geografií, mentalitou a identitou.
Na zastupitelství vám vedle záležitostí ob-
chodní spolupráce rádi poradíme také to,
že vydat se na tento krásný ostrov alespoň
jako cestovatel opravdu stojí zato.”

Tchajpejská hospodářská 
a kulturní kancelář (TECO) d

Funguje od roku 1991 jako zastupitelský
úřad Čínské republiky na Tchaj-wanu
(R.O.C.) a jejím hlavním cílem je přispívat
k rozvoji vzájemných vztahů mezi ČR
a Tchaj-wanem. Posiluje porozumění mezi
oběma národy, rozvíjí spolupráci s český-
mi 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 zákonodár-
né moci, koordinuje kulturní výměnu mezi
zeměmi a současně zajišťuje vydávání víz
pro návštěvníky Tchaj-wanu a vydávání

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. Nejvýznamnějšími pro tu ekonomic-
kou jsou dohody o spolupráci tchajwan-
ské Chinese International Economic
Cooperation Association (CIECA) s dnešní
Hospodářskou komorou ČR a se Svazem
průmyslu ČR, které připravily půdu pro
projekty zajišťující spolupráci v oblasti vý-
zkumu trhu, cesty obchodních misí, semi-
náře, výstavy výrobků a veletrhy. p

www.roc-taiwan.org/cz_cs

Největším přínosem agentury CzechTra-
de je podle firem fyzická přítomnost za-
hraničních zástupců v teritoriích. Na té ex-
portéři nejvíce oceňují znalost prostředí
a know-how, jazykovou vybavenost i ob-
chodní kontakty. Agentura CzechTrade je
s ohledem na institucionální sféru pro
podnikatele dlouhodobě nejpřirozeněj-
ším partnerem a je jimi vnímána jako pro-
věřená a nezávislá státní podpora. Vyplý-
vá to z výsledků průzkumu, který si
nechalo vypracovat Ministerstvo průmys-
lu a obchodu ČR spolu s Asociací malých
a středních podniků a živnostníků (AMSP
ČR).

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že z ši-
roké škály státních podpůrných služeb tý-
kajících se exportu oceňují firmy nejvíce
podporu jejich prezentace v zahraničí.
Dále hraje pro firmy důležitou roli také in-
formační servis, exportní pojištění, asi-
stenční služby státu v zahraničí i exportní
vzdělávání. „Stát se dlouhodobě snaží
podporovat malé a střední podnikatele,
a to samozřejmě i v oblasti exportu. Jed-
nou z nejdůležitějších částí celého export-

ního procesu je úspěšný vstup na zahra-
niční trh, ve kterém firmám pomáhá státní
služba prezentace v zahraničí. Uvědomu-
jeme si, že pro malé a střední podniky ne-
jsou nejpodstatnějším nástrojem podpory
podnikatelské mise, ale naopak vyžadují
informační a marketingový servis, osobní
podporu v místě vývozní destinace a fi-
nanční exportní nástroje,” vysvětluje mi-
nistr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

„Mezi nejčastější důvody, proč exporté-
ři využívají služeb agentury CzechTrade,
patří kromě pomoci s marketingem a pro-
pagací také vyhledávání vhodných ob-
chodních partnerů či distributorů. Největ-
ší přínos firmám podle průzkumu přináší
naše celosvětová síť zahraničních zástup-
ců, kteří velmi dobře znají daná teritoria
a mohou tak exportérům poskytnout cen-
né know-how,” říká Radomil Doležal, ge-
nerální ředitel agentury CzechTrade. 

Nejčastěji využívanou službou agentury
je dle výzkumu podpora účasti na zahra-
ničních výstavách a veletrzích. Té využilo
71 % firem. 46 % pak dále využilo službu
exportní konzultace a 45 % vyhledání

obchodního partnera. Tři čtvrtiny exporté-
rů, kteří mají zkušenost se službami agen-
tury CzechTrade, mají zájem její služby
využívat i nadále. 

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR se zajímala mimo jiné
o to, jakým směrem se český export ubírá.
Z průzkumu vyplývá, že roste počet čes-
kých podniků, které vyvážejí i mimo Ev-
ropskou unii. „Ve srovnání s loňským ro-
kem vidíme nárůst firem exportujících i za
hranice Evropské unie, a to zejména do
zemí ze Společenství nezávislých států
a na Blízký východ. Trhy v zemích SNS
oživují, tahounem se začíná opět stávat
Rusko, které po několika letech propadu
roste dle aktuálních statistik za první čtyři
měsíce meziročně o 21 %. Podíl firem ex-
portujících do alespoň 11 zemí stoupl
oproti loňsku o 7 %. Ze zemí Evropské
unie je velký zájem o Německo, do které-
ho firmy plánují rozšířit export nejčastěji,”
dodává Karel Havlíček, předseda předsta-
venstva AMSP ČR. p

www.czechtrade.cz

Roste export i mimo země Evropské unie
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Asie je druhým nejvýznamnějším regio-
nem pro obchod s ČR. Zahraniční obchod
s Asií tvoří z celkového podílu něco málo
přes 13 %, což je nezanedbatelné měřítko
/faktor pro vytváření obchodní strategie
a další podpory českého exportu v příštích
letech. Posilování ekonomické diplomacie
a rozvoj projektů v oblasti obchodu, in-
vestic a vědy a výzkumu v Asii je tedy zce-
la zásadní.

Role českých zastupitelských 
úřadů v zahraničí d

Především na těch vzdálených trzích (jako
je Asie), je zcela nenahraditelná. Kromě
veřejné a kulturní diplomacie zastupitelské
úřady také prosazují ekonomickou diplo-
macii, která hraje zásadní roli při podpoře
českých hospodářských zájmů ve světě

a při zajišťování odbytu pro české výrobky
především mimo evropských prostor. 

Ekonomické partnerství d

Tchaj-wan se umístil na 8. příčce nejvý-
znamnějšího obchodního partnera pro ČR
v rámci asijských zemí s celkovou bilancí ve
výši 1,14 mld. USD. Státy jako Vietnam, Sin-
gapur, Indonésie, Hongkong či Filipíny se
s výrazným odstupem zařadily za Tchaj-wan.
I přesto, že se v loňském roce dařilo čes-
kému vývozu do Číny, která je jednou pri-
oritou ekonomické diplomacie, vzájemná
obchodní bilance kontinuálně zůstává vý-
razně pasivní. Vývoz do Asie není jen Čína,
ale k celkové bilanci českého exportu při-
spívá i trojice Japonsko, Korejská republika
a Tchaj-wan v celkové výši 1,56 mld. USD
(38,5 mld. CZK) – ČSÚ, 2016.

Nicméně směrodatnější tabulkou, která
ukazuje současný trend a směr obchodu,
jsou statistiky českého vývozu. Tyto statis-
tiky potvrzují rostoucí zájem a preferen-
ce ze strany českých podniků. Český vý-
voz na Tchaj-wan v loňském roce mírně
poklesl, což bylo z části způsobeno res-
tartováním tchajwanské ekonomiky, kte-
rá se revitalizovala až ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2016. Tchaj-wan se tedy umístil na
10. příčce z celkem 49 asijských států.
Nicméně v rámci východní a jihovýchod-
ní Asie se Tchaj-wan umístil na 7. místě.
Nejvíce vyváženými artikly na Tchaj-wan
byly v roce 2016 stroje a dopravní pro-
středky, průmyslové spotřební zboží a trž-
ní výrobky tříděné hlavně podle materiálu
– zdroj: ČSÚ, 2016.

Zároveň je Tchaj-wan důležitým zdrojem
investic v ČR, jež v loňském roce dosáhly
výše 104,54 mil. EUR a od roku 2003 vy-
tvořily až 24,5 tisíc nových pracovních
míst. V loňském roce se jednalo zejména
o expanze stávajících investic v ČR – firmy
Inventec a Foxconn. zdroj: fDi Report_Ta-
iwan to CR a CzechInvest 2016 Právě fir-
ma Foxconn se řadí mezi největší zahra-
niční investory v ČR a současně je jeden
z nejvýznamnějších exportérů ČR – zdroj:
CzechTop100. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ČR je dů-
ležitým obchodním partnerem Tchaj-wanu
z oblasti střední a východní Evropy, z hle-
diska své strategické geografické polohy,

Tuzemská ekonomika je do velké míry otevřená 
a export a vnější ekonomické vazby jsou pro ČR 
zcela klíčové. Nicméně, ekonomika ČR je stále více 
závislá na Evropské unii a exportu aut, a to i přes 
snahu české vlády diverzifikovat obchod ČR s větším 
akcentem na mimoevropské země. Vývoz vozidel 
a jejich dílů roste dvouciferně, tedy mnohem rychleji
než export dalšího zboží. Do Evropy míří 
cca 82 % veškerého artiklu a téměř 
třetina vývozu připadá jen na Německo.

Česko-tchajwanské hospodářské 
vztahy a role České ekonomické 
a kulturní kanceláře v Tchaj-peji
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stabilní ekonomice, příznivým investičním
podmínkám či vzdělané a kvalifikované
pracovní síle. Nicméně, Tchaj-wan je pro
ČR stejně důležitým ekonomickým part-
nerem, a to především díky významným
investičním aktivitám v ČR a rostoucímu
zájmu českých firem o toto teritorium. Ve
srovnání s podmínkami v ČLR má Tchaj-
wan výrazně lepší pozici díky demokratic-
kému rámci, zahrnujícímu fungující právní
systém i respekt k duševnímu vlastnictví.

Česká ekonomická a kulturní 
kancelář v Tchaj-peji (ČEKK) d

Na Tchaj-wanu nepůsobí přímo žádná
z agentur na podporu exportu, investic či
turismu a Česká ekonomická a kulturní
kancelář v Tchaj-peji (ČEKK) zastupuje do
určité míry i zájmy těchto misí. Ekonomic-
ký a obchodní úsek ČEKK má tedy široký
záběr prosazování ekonomických zájmů
českých firem na Tchaj-wanu, a to zejmé-
na v oblasti výroby, výměny zboží a slu-
žeb, podpory investic a vědecko-techno-
logické spolupráce. Struně řečeno, ČEKK
podporuje a přispívá k rozvoji hospodář-
ských vztahů a obchodních příležitostí pro
české společnosti na Tchaj-wanu a záro-
veň prosazuje investice z/do České re-
publiky, jež přispívají k ekonomickému rů-
stu země.

ČEKK je rovněž pro české firmy prvním
kontaktním místem v případě zájmu o in-
formace ohledně tchajwanského trhu,

potencionálních obchodních a investič-
ních příležitostí, při navazování a rozvoji
styků českých subjektů s tchajwanskými
partnery. Mimo jiné, každoročně organi-
zuje řadu seminářů, konferencí, podnika-
telských misí, které se zaměřují nejen na
tradiční obchodní oblasti výměny jakými
je strojírenství či automobilový průmysl,
ale také zahrnuje další zajímavé sektory
čímž je letecký průmysl, nano/bio tech-
nologie, energetika, zelené technologie,
ICT či infrastruktura. ČEKK rovněž dopo-
ručujeme českým firmám účast na veletr-
zích na Tchaj-wanu, na které pomáhá
sjednat výhodnější podmínky pro českou
účast, kde mají firmy možnost navázat
osobní kontakt s potencionálními partne-
ry a zároveň prezentovat své obchodní
aktivity.

ČEKK na rok 2017 připravila ve spolu-
práci s dalšími českými rezorty proexport-
ní aktivity v rámci projektů na podporu
ekonomické diplomacie (PROPED):
1) 5. zasedání Česko-tchajwanské 

Technologické dny zaměřené na 
vědu, výzkum a inovace 
(téma letošního zasedání: zelená 
energie a biomedicína);

2) oborové incomingová mise 
tchajwanských firem 
do České republiky;

3) účast českých firem na veletrhu 
Taipei Innovative Textile Application 
Show.

V roce 2017 se rovněž plánuje řada dal-
ších významných akcí:
• účast na EUROPE Fair 2017 v Tchaj-

pej, kde se propagují české výrobky;
• 2. zasedání Bilaterálních hospodářských

konzultací organizované Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR 
a Ministerstvem hospodářství TW;

• a další oborové incomingové mise do
ČR/na Tchaj-wan, aj.

Aktuální informace o pořádaných akcí
můžete nalézt na webových stránkách
České ekonomické a kulturní kanceláře
nebo můžete přímo kontaktovat obchod-
ní úsek ČEKK na emailové adrese com-
merce_taipei@mzv.cz.

Tyto bilaterální aktivity otevírají přístup na
zahraniční trhy a tím umožňují českým fir-
mám rozšířit své pole působení i v dalekých
krajinách. Mimo jiné, na multilaterální úrovni
se ČEKK rovněž věnuje odstraňováním pří-
padných obchodních a investičních bariér,
které existují mezi EU a Tchaj-wanem. p

Autorka: Eva Pigová, MSc., 
vedoucí ekonomického úseku 

České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji

Neobyčejně flexibilní d

Německý výrobce upínacích sklíčidel, firma
HWR, zareagovala na vývoj obráběcích
strojů a vyvinula samostředící sklíčidlo Ino-
Flex. Pomocí nového mechanismu pro po-
hyb upínacích čelistí je možné upnout dílce
kulaté, pravoúhlé a geometricky obecné
tak, aby střed dílce byl vždy v ose obrábění.

Vlastní princip funkce d

Pokud má tvar dílce odchylku od souměr-
nosti, je problém s jeho upnutím do osy ob-
rábění. U standardního sklíčidla je upínací

mechanismus nastaven tak, že všechny
pohybující se části čelistí směřují sou-
středně do nebo od středu. 

Nové 4čelisťové sklíčidlo umožňuje vy-
rovnání dílce do osy tím, že se oba páry
čelistí pohybují nezávisle na sobě tak, aby
se dílec vycentroval. Pak následuje sou-
měrné upnutí.

Sklíčidla se vyrábějí od průměru 160 do
průměru 1 000 mm v provedení manuál-
ním neprůchozím nebo silovém pro CNC
stroje v provedení průchozím, případně
neprůchozím. V těchto sklíčidlech se velmi

dobře upínají různé typy dílců jako výpal-
ky, odlitky nebo dílce obecných tvarů. 

Firmu HWR zastupuje na českém a slovenském
trhu firma KORAN, spol. s r.o. p

www.koran-rankov.cz

Samostředicí 4čelisťové sklíčidlo
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Firma byla založena jako rodinný podnik
na jaře roku 2008 takřka v předvečer fi-
nanční krize. Již v době založení společ-
nosti byl důležitým parametrem nabíze-
ných obráběcích řešení poměr mezi
cenou, výkonem a kvalitou. Dodavatelé
z Taiwanu se pro takováto řešení jevili
nejvhodnější. Měli stroje srovnatelných
parametrů s evropskými stroji, které byly
dostupné za zajímavé ceny. Po vypuknu-
tí krize byla otázka ceny ještě palčivější
a dlužno podotknout, že cena je dodnes
často rozhodujícím parametrem při náku-
pu stroje. Bohužel snaha ušetřit mnohdy
vede v konečném důsledku ke snížení
dlouhodobé hodnoty obráběcího řešení. 

Pořizovací cena nebo poměr ceny,
výkonu a kvality?
„Ve firmě macmatic jsme nikdy nešli pou-
ze po nejnižší ceně,” poznamenává pan
Ing. Pavel Rak starší, zakladatel a jednatel
společnosti. „Nejdůležitějším parametrem
je pro nás poměr ceny, výkonu a kvality
stroje.” Dlouholetá spolupráce a zkuše-
nosti firmy macmatic s obráběcími stroji
z Taiwanu vedly k prohloubení spolupráce
s výrobci a k úpravám obráběcích řešení
podle specifických požadavků českého
trhu. Společnost macmatic definovala pro
nejčastěji prodávané modely balíčky voli-
telného vybavení tak, aby stroje odpovída-
ly požadavkům zákazníků a zároveň vylep-
šily užitnou hodnotu stroje. Pakety
macmatic tedy obsahují veškeré běžně
používané příslušenství vyjma sond a otoč-
ných stolů, které lze na přání zákazníka
doobjednat. „Při výběru vhodného obrá-
běcího řešení konzultujeme se zákazní-
kem veškeré aspekty zamýšlené aplikace,”

říká Ing. Pavel Rak mladší, obchodní ředi-
tel společnosti, a uvádí několik příkladů:
„Zákazníci působící v automobilovém
průmyslu, kteří obrábí slitiny hliníku, se
často snaží koupit stroj co nejlevněji. Stá-
vá se, že podceňují například třískové hos-
podářství nebo čištění obráběcí kapaliny,
což způsobuje problémy s údržbou strojů.
Někteří zákazníci obrábějící houževnaté
materiály jako nástrojové nebo nerezavě-
jící oceli zase podceňují tuhost stroje a vý-
kon vřetenového motoru, které jsou urču-
jící pro životnost nástrojů a efektivní
obrábění.” Snaha o nejlepší poměr mezi
cenou a výkonem platí i v opačné situaci,
a to zejména v případě, že se zákazník
snaží nakonfigurovat stroj co nejuniverzál-
něji. „Univerzální řešení neexistuje,” tvrdí
Ing. Pavel Rak mladší. „Výběr stroje je
vždy otázkou kompromisů technického
řešení a pořizovací ceny. Často pak platí,
že určité řešení je sice technicky možné,
ale nerentabilní.” „Nejednou jsem zákaz-
níkovi rozmlouval dražší stroj nebo zby-
tečné volitelné vybavení, které plánoval
použít několikrát do roka,” poznamenává
pan Ing. Pavel Rak starší. „Naší filozofií
vždy bylo, abychom zákazníku doporučili
takové řešení, které jej technologicky po-
sune, ale přitom neudusí ekonomicky.
Obchodní úspěch zákazníků je také v na-
šem zájmu, protože pouze ekonomicky
zdravý zákazník se může rozvíjet a znovu
investovat.”

macmatic – firma, značka i řešení
V současné době společnost macmatic do-
dává na trh v České republice a na Sloven-
sku CNC frézovací centra a soustružnická
centra značky Akira Seiki a CNC obráběcí
stroje a příslušenství pod vlastní značkou
macmatic. „Vlastní značku macmatic jsme
na trh uvedli v roce 2013, abychom posílili
vazbu mezi produktem, službami a řešení-
mi, které zákazníkům poskytujeme,” říká
Ing. Pavel Rak mladší, obchodní ředitel
společnosti. „Použití naší vlastní značky ta-
ké znamená silný závazek kvality produktů
a poskytovaného servisu.”

Portfolio obráběcích řešení macmatic
zahrnuje vertikální frézovací centra, portá-
lová frézovací centra silová i rychlostní,
pětiosá frézovací centra a horizontální fré-
zovací centra, která doplňují soustruhy na
silové obrábění s rovným ložem. V letoš-
ním roce v nabídce přibyla vysokorych-
lostní portálová centra na obrábění forem
a grafitových elektrod. „Při rozšiřování na-
bídky jsme velmi opatrní,” podotýká Ing.
Pavel Rak mladší. „Ověřujeme nejen tech-
nickou a kvalitativní úroveň strojů, ale ta-
ké reference a výrobní závody výrobce.
Proto jsme na Taiwanu zřídili stálou po-
bočku, která se stará o kontrolu kvality
přímo ve výrobě a zprostředkovává ko-
munikaci v servisních záležitostech mezi
techniky výrobce a techniky v servisním
oddělení macmatic.” Výrobci obrábě-
cích strojů na Taiwanu rozhodně netvoří

Společnost macmatic s.r.o.
působí na trhu jako 
dodavatel CNC 
obráběcích řešení pro
třískové obrábění. 
Společnost se zabývá
prodejem nových CNC
frézovacích center 
a soustruhů, záručním 
a pozáručním servisem 
a dodávkou technologií
na klíč. 

macmatic vyrobeno na Taiwanu 
s puncem evropské kvality
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Foxconn Development and Research Centre

SafeDX

Foxconn 4Tech,

inzerce

jednolitou skupinu a nelze proto hovořit o
kvalitě strojů z Taiwanu jako celku. „Právě
naopak,” doplňuje Ing. Pavel Rak mladší.
„Rozptyl kvality strojů a servisu na straně
taiwanských dodavatelů je nečekaně vel-
ký. Od dodavatelů, kteří mohou směle
konkurovat evropským výrobcům až po
takové, jejichž výrobky nesplňují poža-
davky evropských zákazníků. Proto využí-
váme všech zkušeností nabytých v České
republice i naší pobočky na Taiwanu, aby-
chom mohli našim zákazníkům zaručit sta-
bilní kvalitu našich obráběcích řešení.”  

Nedílnou součástí prodeje obráběcích
strojů je servis. Společnost macmatic dis-
ponuje servisním oddělením s vlastními
zkušenými techniky, kteří provádějí insta-
lace strojů, záruční a pozáruční servis
včetně úpravy PLC na CNC řídicích systé-
mech. Servisní technici firmy macmatic
prochází pravidelnými školeními u doda-
vatelů CNC systémů a u firmy Renishaw,
dodavatele sond a měřicí techniky. „Mno-
hem důležitější jsou však školení přímo na
Taiwanu,” poznamenává Kamil Noga,
hlavní servisní technik macmatic. „Přesto-
že můžeme s techniky na Taiwanu komu-
nikovat všemi dostupnými prostředky
včetně videokonferencí, osobní kontakt
přímo u stroje ve výrobě dodavatele je

nenahraditelný. Pět minut u stroje nám
často ušetří týdny komunikace.”

Častou obavou zákazníků, kteří uvažují
o nákupu stroje z Taiwanu a ze zámoří
obecně, je dostupnost náhradních dílů.
„Většinu spotřebních dílů a běžně použí-
vané náhradní díly máme skladem. V pří-
padě nutnosti objednání náhradního dílu
přímo z Taiwanu se dodací doba pohybu-
je kolem deseti dnů,” připomíná pan Lu-
boš Prchlík, vedoucí servisu firmy macma-
tic. „K nejběžněji prodávaným frézovacím
centrům máme skladem také náhradní
vřetena, abychom zákazníkům zajistili
možnost okamžité opravy.” 

Akira Seiki – nejefektivnější 
obráběcí řešení
Společnost macmatic nabízí frézovací
centra a soustružnická centra taiwanské
značky Akira Seiki od svého vzniku v roce
2008. Technické řešení a konfigurace
strojů Akira Seiki přesně odpovídají filozo-
fii macmatic s důrazem na maximalizaci
poměru mezi pořizovací cenou, výkonem
a kvalitou. „Je to právě velmi vyvážený
mix vlastností strojů Akira Seiki, který naši
zákazníci oceňují,” připomíná Ing. Pavel
Rak starší. „Možnost efektivního frézování
na hranici řezných podmínek moderních

nástrojů i v houževnatých materiálech je
velkou výhodou strojů Akira Seiki.” Tuhá
konstrukce strojů omezuje vibrace nástroje
a umožňuje tak využit potenciál výkonných
vřetenových motorů. Nízká úroveň vibrací
má navíc klíčový vliv na prodloužení život-
nosti nástrojů, a především samotnou kvali-
tu obrobeného povrchu. Na webových
stránkách společnosti macmatic naleznete
kompletní portfolio frézovacích center Akira
Seiki od základního modelu SR3XP, přes
prostřední řadu V XP až po vrcholnou řadu
SV. „Nejprodávanějšími modely jsou Akira
Seiki SV760 a SV1350. SV760 je specialis-
ta na obrábění menších dílců z jakéhoko-
liv materiálu od slitin hliníku, přes litinu až
po nerezavějící oceli. SV1350 je velmi ro-
bustní, výkonný a univerzální stroj, který
díky rozjezdům 1 350×640×660 mm a vý-
konu na vřetenu až 32 kW předčí většinu
srovnatelné konkurence,” doplňuje Ing.
Pavel Rak mladší.

Konfigurátor macmatic – stroje
přesně pro Vaši potřebu
Na stránkách firmy macmatic naleznete
konfigurátor strojů, který vám umožní lep-
ší orientaci v portfoliu nabízených obrábě-
cích strojů. Tato užitečná aplikace vám na

pokračování a
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základě několika základních parametrů
pomůže vybrat stroje, které vyhovují va-
šemu zadání. V přehledném výpisu pak
podle technických specifikací jednotli-
vých strojů snadno zvolíte konkrétní mo-
del a řídicí systém. Následně lze vybrat
vhodné volitelné vybavení, například son-
dy Renishaw, pásový nebo hrablový vy-
našeč třísek, papírovou filtraci, větší zá-
sobník nástrojů, případně 4. CNC řízenou
osu Detron a podobně. Výstupem konfi-
gurace je technická nabídka. V případě,
že jste se zaregistrovali na webu macma-
tic, obsahuje nabídka na frézovací centra
Akira Seiki také cenovou nabídku stroje
včetně jeho příslušenství. 

Jak Konfigurátor a objednávkový
systém fungují, si uživatelé mohou pro-
hlédnout na instruktážních videích na
webu macmatic nebo kanálu macmatic
na YouTube. Současná podoba konfigu-
rátoru macmatic je nejpokročilejším ře-
šením svého druhu na trhu obráběcích
řešení v České republice.

Odsavače par macmatic Aspira
Přímo na webových stránkách firmy mac-
matic si také můžete zakoupit příslušen-
ství k CNC obráběcím strojům. Velmi ob-
líbeným produktem je řada odsavačů par
macmatic Aspira dodávaných ve 3 výko-
nových variantách. Zákazníci oceňují
snadnou instalaci, údržbu, a především
nízké provozní i pořizovací náklady.
Všechny vnitřní části odsavače jsou omy-
vatelné. Jediný spotřební díl odsavačů

Aspira je HEPA filtr, který je volitelným vy-
bavením, ovšem i bez HEPA filtru je přínos
v čistotě prostředí okamžitý. „Odsavače
Aspira jsme začali nabízet zhruba před ro-
kem a minulý týden jsme v České republice
a na Slovensku prodali stý kus. Odsavače
Aspira v sobě spojují efektivní konstrukci,
solidní výkon, výbornou kvalitu a příznivou
cenu, přesně podle filozofie firmy macma-
tic,” uzavírá Ing. Pavel Rak starší. p

www.macmatic.cz

Český trh je stále atraktivnější d
Dlouhodobě rostoucí česká ekonomika
láká k prezentaci na klíčovém průmyslo-
vém veletrhu domácí i zahraniční výrob-
ce. Nejvíce zahraničních přihlášek letos
opět dorazilo z Německa a zajímavé je,
že téměř pětina německých vystavovate-
lů se MSV zúčastní poprvé. Celková za-
hraniční účast pravděpodobně dosáhne
stejně jako loni 50 %, což MSV řadí k ne-
jmezinárodnějším veletrhům v rámci
České republiky i regionu. 

Velmi početně bude zastoupena Indie,
která se stala oficiální partnerskou zemí

MSV 2017. Její prezentace bude obdob-
ně velkolepá jako loni čínská. Centrální
expozice Indie obsadí téměř celý pavilon
A1 a předběžně se očekává účast 150 in-
dických firem.
Ohlášeny jsou ještě další oficiální expozi-
ce, a to z Číny, Slovenska, Francie, Itálie,
Rakouska, Koreje, Thajska a Polska. Ofici-
ální účast připravuje také Bavorsko a na
společném stánku „Mitteldeutschland”
budou vystavovat tři spolkové země střed-
ního Německa: Sasko, Durynsko a Sasko-
Anhaltsko.

Přes 500 vystavovatelů 
v klíčovém oboru d

Až třetina účastníků se představí v rámci
oboru obráběcí a tvářecí stroje, nástroje,
nářadí, svařování a povrchové úpravy.
Tradiční velké vystavovatele obráběcích
strojů návštěvníci najdou na obvyklých
místech, jde o lídry oboru jako Tajmac-
ZPS, Kovosvit MAS, Yamazaki Mazak,
Misan, TOS-Kuřim, Alfleth, Strojírna Tyc
a další. Nástroje pro obrábění představí
firmy jako Gühring, Hoffmann, Schunk
Intec nebo Neskan. V branži průmyslo-
vých pil nebudou chybět společnosti Pi-
lous, Kaltenbach či Pegas-Gonda.

Technologie pro tváření tradičně obsa-
zují pavilon B, který je již dnes komplet-
ně zaplněn. Oproti loňskému roku rozší-
řili plochu lídři oboru Trumpf a Bystronic.
Italská firma Prima Power, která se dopo-
sud účastnila pouze v zastoupení, nyní
chystá vlastní expozici. Velkou plochu

obsadí také nováček, korejská firma Sim-
pac, která přiveze tvářecí stroj. Další no-
vé firmy se hlásí z Turecka a Polska a vra-
cejí se také vystavovatelé, kteří se
několik let neúčastnili. Někteří noví zá-
jemci proto dnes čekají, zda se v hale
tvářecích strojů nějaké místo neuvolní. 

Reprezentativní přehlídku nabídne také
obor svařovací techniky s účastí firem ja-
ko Fronius, ABB, Cloos, Yaskawa či ARC-
H, po třech letech se vrací firma Awac.

Přibývá nových účastníků d

Obor materiály a komponenty pro strojí-
renství je tradičně druhým největším a le-
tos se zde hlásí i významní noví vystavo-
vatelé, mj. firmy Aurubis Slovakia,
Berardi Bullonerie, Clamason Slovakia,
Euniké nebo Golpretech Czech Repub-
lic. Jde o společnosti z oblasti hutních
materiálů a zpracování železa a neželez-
ných kovů a výrobce či dodavatele loži-
sek, spojek, převodů a brzd. Po několika
letech se na MSV vracejí také někteří
dodavatelé spojovacích materiálů, v této
branži se zřetelně rozšířila plocha a k vý-
znamným vystavovatelům zde patří napří-
klad Gesipa CZ. Opět budou přítomny
také pravidelně se účastnící významné
firmy na velkých plochách: ArcelorMittal
Ostrava, Bibus, Italinox, ISD Dunaferr,
Národní strojírenský klastr, Vítkovice
Holding, ZKL a další. p

www.bvv.cz/msv

O účast na MSV 2017 je velký zájem





TAIWAN business l obrábění l stroje a nástroje12

speciál 1/2017 T+T Techn ika  a  t rh

Firma byla založena jako rodinný podnik,
který staví na individuálním přístupu k zá-
kazníkům a kvalitním poradenství nejen v
oblasti technického řešení, ale také s dů-
razem na ekonomickou návratnost investi-
ce. „Nejednou jsem zákazníkovi rozmlou-
val dražší stroj nebo zbytečné volitelné
vybavení,” poznamenává pan Ing. Pavel
Rak starší, zakladatel a jednatel společnos-
ti. „Naší filozofií vždy bylo, abychom zá-
kazníku doporučili takové řešení, které jej
technologicky posune, ale přitom neudusí
ekonomicky. Obchodní úspěch zákazníků
je také v našem zájmu, protože pouze
ekonomicky zdravý zákazník se může roz-
víjet a znovu investovat.”

V současné době společnost macmatic
dodává na trh v České republice a na Slo-
vensku CNC frézovací centra a soustruž-
nická centra značky Akira Seiki a CNC ob-
ráběcí stroje a příslušenství pod vlastní
značkou macmatic. „Vlastní značku
macmatic jsme na trh uvedli v ro-
ce 2013, abychom posílili vazbu
mezi produktem, službami
a řešeními, které zákazníkům
poskytujeme,” říká
Ing. Pavel Rak mlad-
ší, obchodní ředitel
společnosti. „Použití
naší vlastní značky
také znamená silný
závazek kvality pro-
duktů a poskytova-
ného servisu.”

Portfolio obráběcích řešení macmatic za-
hrnuje vertikální frézovací centra, portálo-
vá frézovací centra silová i rychlostní, pěti-
osá frézovací centra a horizontální
frézovací centra, která doplňují soustruhy
na silové obrábění s rovným ložem. V le-
tošním roce v nabídce přibyla vysokorych-
lostní portálová centra na obrábění forem
a grafitových elektrod. „Při rozšiřování
nabídky jsme velmi opatrní,” podotýká
Ing. Pavel Rak mladší. „Ověřujeme nejen
technickou a kvalitativní úroveň strojů, ale
také reference a výrobní závody výrobce.
Proto jsme na Taiwanu zřídili stálou po-
bočku, která se stará o kontrolu kvality pří-
mo ve výrobě.” Nedílnou součástí prode-
je obráběcích strojů je servis. Společnost
macmatic disponuje servisním oddělením
s vlastními zkušenými techniky, kteří pro-
vádějí instalace strojů, záruční a pozáruč-
ní servis včetně úpravy PLC na CNC řídi-
cích systémech.

Přestože se prodej CNC obráběcích cen-
ter řadí mezi tradiční a konzervativní od-
větví, přináší firma macmatic inovace v ob-
lasti uplatnění nových technologií. 

Návštěvníci webu www.macmatic.cz již
pravděpodobně zaregistrovali aplikaci
zvanou Konfigurátor. Pokud jste ve fázi,
kdy zvažujete pořízení nového obráběcí-
ho řešení, tato užitečná aplikace vám na
základě několika základních parametrů
pomůže vybrat stroje, které vyhovují vaše-
mu zadání. V přehledném
výpisu pak podle technic-
kých specifikací

jednotlivých strojů snadno zvolíte konkrétní
model a řídicí systém. Následně lze vybrat
vhodné volitelné vybavení, například sondy
Renishaw, pásový nebo hrablový vynašeč
třísek, papírovou filtraci, větší zásobník ná-
strojů, případně 4. CNC řízenou osu a po-
dobně. Výstupem konfigurace je technická
nabídka. V případě, že jste se zaregistro-
vali na webu macmatic, obsahuje nabídka
na frézovací centra Akira Seiki také ceno-
vou nabídku stroje včetně jeho příslušen-
ství. 

Jak Konfigurátor a objednávkový systém
fungují, si uživatelé mohou prohlédnout
na instruktážních videích na webu mac-
matic nebo kanálu YouTube.

Přímo na webových stránkách firmy
macmatic si také můžete zakoupit příslu-
šenství k CNC obráběcím strojům. Velmi
oblíbený produkt je odsavač par macma-
tic Aspira. Zákazníci oceňují snadnou in-
stalaci, údržbu, a především nízké provoz-
ní i pořizovací náklady, protože jediný
spotřební díl odsavačů Aspira je HEPA filtr,
který je navíc volitelným vybavením. I bez
HEPA filtru je přínos v čistotě prostředí
okamžitý. „Odsavače Aspira jsme začali
nabízet zhruba před rokem a minulý tý-
den jsme v České republice a na Sloven-
sku prodali stý kus. Odsavače Aspira v so-
bě spojují efektivní konstrukci, solidní
výkon, výbornou kvalitu a příznivou cenu,
přesně podle filozofie firmy macmatic,”

uzavírá Ing. Pavel Rak starší. p

macmatic ...obráběcí řešení
na míru, které vás neudusíSpolečnost macmatic

s.r.o. působí na trhu 
jako dodavatel CNC 
obráběcích řešení pro
třískové obrábění 
od roku 2008. 
Společnost se zabývá
prodejem nových 
CNC frézovacích center
a soustruhů, záručním 
a pozáručním servisem 
a dodávkou technologií
na klíč.

www.macmatic.cz
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Hlavice naháněných nástrojů neu-
možňuje vrtání nebo frézování těsně
u čela kleštinových upínačů. Dílce
pak musí být hodně vysunuté z upí-
nací kleštiny, a tím dochází při obrá-
bění k nežádoucím vibracím (málo
tuhé upnutí). Nové řešení tento pro-
blém odstraňuje. Umožňují to dva
nové dílce v kleštinovém upínači.
Jedná se o redukovaný bajonet a re-
dukované kleštinové pouzdro. Tyto
oba dílce umožňují poháněným ná-
strojům dostat se blíž k čelu upínací
kleštiny. 

Redukované kleštinové pouzdro
má posunutý upínací kužel až k čel-
ní stěně vnitřního otvoru u reduko-
vaného bajonetu. Tím se upínací síla
dostává až na čelo prodlouženého
upínače a zajišťuje dokonalé upnu-
tí u dílců malého průměru. Reduko-
vaný bajonet pak má v přední části

o 25 mm menší průměr, a tím umož-
ní posunutí naháněného držáku blíž
k ose upínání (ose dílce).

Redukované upínače se vyrábějí
pro standardní kleštiny 18SE a ty jsou
redukovány na kleštiny 173E. Redu-
kované upínače pro kleštiny 173E
jsou pak redukovány na kleštiny
163E.

Toto nové řešení nahrazuje tzv. kleš-
tiny s nosem, které umožňují lepší pří-
stup naháněných nástrojů k materiálu,
ale upínací je vyvíjena pod kuželem
kleštiny v upínači a v prodloužené
části kleštiny (tedy v nose) již upína-
cí síla značně klesá. Tuhost upnutí
pak neodpovídá potřebě při příč-
ném vrtání, u radiálního frézování
nebo u upichování.

foto/text: Petr Růžička
www.koran-rankov.cz

INOVOVANÝ KLEŠTINOVÝ UPÍNAČ
U CNC soustruhů, kde je větší průchod vřetene, jako 
například průměr 42, 52 a 65 mm, vzniká problém
při obrábění menších dílců o menším průměru, 
zejména pak při obrábění radiálních otvorů nebo 
radiálního frézování pomocí naháněných nástrojů.

inzerce

KORAN s.r.o.
JE VÝROBCE PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO CNC STROJE

KORAN, spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Jedná se o kovoobráběcí
firmu, která se zaměřuje na výrobu příslušenství pro stroje na
zpracování kovů a další komponenty pro speciální jednoúčelové
stroje. Za posledních 15 let je firma více koncentrovaná na výrobu
kleštin, kleštinových sklíčidel, pneumatických tříčelisťových sklíčidel
a dalších upínacích zařízení. Pro dokončení těchto velmi přesných
výrobků se používají progresivní obráběcí metody. Jedná se o přesné
tvrdé soustružení (tolerance 0,003–0,005 mm) na švýcarských
strojích Kummer.

www.koran-rankov.cz
KORAN, spol. s r.o.
Rankov 15, CZ 374 01 Trhové Sviny, Czech Republic
Tel.: 00420 386 321 829, Fax: 00420 386 322 702
e-mail: info@koran-rankov.cz
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Firma nabízí široký sortiment obráběcích
strojů pro rozdílné požadavky obrábění:
výkonové obrábění, vysokorychlostní ob-
rábění, 5stranné obrábění 5osé obrábě-
ní, přesuvný příčník na portálovém stoja-
nu, atd. Stroje VISION WIDE se používají
v oblasti obrábění komponentů, plastů,
motorů, vlaků, letectví, lodí a energetiky.

Společnost VISION WIDE považuje vzdě-
lávání zaměstnanců za klíčovou hodnotu,
kterou  zajišťuje prostřednictvím systému ří-
zení TQM (Totat Quality Managenet),
NOM (Numerical Objective Management)
a systému výuky a výcviku, vytvářením ak-
tivního pracovní prostředí a implementová-
ním systému neustálého zlepšování proce-
sů, kreativity a exekutivy. Vision Wide
inspiruje všechny své partnery, aby přijaly
společnou korporátní vizi za účelem dosa-
žení mise přispění lidské společnosti.

V březnu 2017 VISION WIDE otevřela
třetí výrobní závod v Natou. Nová výrob-
ní hala je klimatizovaná a s výškou 24 met-
rů a hloubkou základu 4 metry, rozšiřuje
možnosti budoucí výroby VISION WIDE
pro větší obráběcí stroje.

Novinky v sortimentu roku 2017 d
V roce 2017 firma uvádí na trh několik

nových modelů obráběcích strojů, které
zvýší jejich uživatelům produktivitu obrá-
bění. Jedná se například o stroj řady GS
a SE (viz obrázek vpravo dole).

Firma MRM Machinery s.r.o. je výhradním
obchodním a servisním zástupcem pro
Českou a Slovenskou republiku od roku
2015. p

www.mrm-machinery.cz

Společnost VISION WIDE
TECH CO., LTD, založená
v roce 2000 jako 
profesionální výrobce 
portálových obráběcích
CNC center, rozvíjí 
technologii obrábění 
podle různých požadavků
průmyslu a poskytuje
kompletní řešení pro 
konečné zákazníky, 
tj. od dodávky stroje 
až po požadovanou 
aplikační technologii. 

VISION WIDE TECH CO., LTD
výrobce portálových obráběcích CNC
rozšířil výrobu a uvádí na trh v roce 2017
několik novinek

Nejnovější výrobní závod VISION WIDE v Natou

inzerce

na MSV 2017
nás najdete opět v pavilonu P
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www.streamtech.tv
www.technikaatrh.cz
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p Jak dlouho se zabýváte
překlady technické dokumentace
a co přesně děláte?
Letos máme 33. výročí: naše mateřská
společnost STAR AG Švýcarsko vznikla
v roce 1984, na českém a slovenském tr-
hu působíme 19 let. Stručně řečeno, po-
máháme svým klientům komunikovat v ci-
zích jazycích. Svým klientům nabízíme
kompletní služby, které potřebují při ko-
munikaci v cizím jazyce, ať už jde o ko-
munikaci vnitrofiremní, či se zákazníky,
a to v písemné či mluvené formě. Lokali-
zujeme: bereme v úvahu zvyklosti a tradi-

ce místního kulturního prostředí, pro které
je daný materiál určen. Spolupracujeme
s rodilými mluvčími v cílové zemi, výsled-
ný produkt je tak plně srozumitelný a sty-
listicky i technicky správný. Překládáme
zejména technickou dokumentaci, manu-
ály, katalogy, servisní knížky, lokalizujeme
software, ale poskytujeme také další služ-
by, jako je tlumočení, audionahrávky,
tvorba audiovizuálních aplikací a softwa-
rová řešení. Na překladech u nás vždy
pracuje odborník v daném oboru, který
rozumí technickému textu, který překládá.
Není nic horšího, než když překladatel,
byť má sebelepší jazykové znalosti, nero-
zumí tématu překladu – vznikají tak „pře-
kladatelské perly”.

p Které technické obory 
překládáte a jak vybíráte
překladatele?
Automobilový průmysl, strojírenství, auto-
matizace, elektronika, domácí spotřebiče,
ruční nářadí, zemědělské stroje, farmacie,
IT, optika a mnohé další průmyslové obo-
ry. Libovolný technický, ale i právnický,
ekonomický, obchodní či marketingový
text. Výběr vhodných překladatelů je
velmi náročná a zdlouhavá práce. Aktiv-
ně je hledáme na různých fórech, v insti-
tucích či na vysokých školách a také se
nám hlásí sami. Každý zájemce prochází

podrobným testováním a vybíráme ty,
kteří obstojí z hlediska věcné a technické
správnosti i z hlediska stylistiky a jazykové
správnosti. Poměr těch, kdo se k nám hlá-
sí, a koho vybereme, mluví za vše: 60:1.
Překládáme do asi 50 jazyků, poslední do-
bou více a více do asijských jazyků.

p Využíváte speciální
překladatelský software?
Ano, již více než 20 let, je to námi vyví-
jený software Transit NXT pro překlad
podporovaný počítačem (CAT – Compu-
ter-Aided Translation) s fuzzy logikou.
U rozsáhlých a dlouhodobých zakázek do
hry vstupuje „umělá inteligence”, tedy stro-
jový překlad, ovšem ve zcela jiné kvalitě

než ho známe z bezplatných překladačů.
Transit nenahrazuje práci překladatele, jen
maximálně jeho práci zefektivní a zpřesní.
Software si zapamatuje každou přelože-
nou větu, kterou v něm překladatel kdy
napsal. Když se pak v budoucnu vyskyt-
ne identická věta, tato se již automaticky
předpřeloží (s možností kontroly pře-
kladatelem). Takto můžeme u textů, kde
se některé textové pasáže opakují
(technická dokumentace je ideální pří-
pad), dosáhnout značných časových i fi-
nančních úspor, o které se s klientem
dělíme formou slev. Další výhodou je

Ptáme se představitele
společnosti STAR Group,
překladatelské 
a softwarové agentury 
s 51 pobočkami na 
4 kontinentech, 
na možnosti efektivního 
a kvalitního překladu 
technické dokumentace
pomocí moderních 
technologií, pana 
Ing. László Jankovicse.

Umělá inteligence 
u technických překladů 
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konzistentnost překladu a terminologie
v celé dokumentaci, což je velmi žádoucí
pro kvalitu textu. Pokud software nenajde
100% identickou větu v paměti, je mož-
né, že tam nalezne nějakou dostatečně
podobnou větu. Např. ve větě se změ-
nila jen dvě slova, celý zbytek je iden-
tický. Překladatel dostane tzv. fuzzy na-
bídku, ve které ihned vidí barevně
zvýrazněný rozdíl ve větách. Nabídku
překladu tak může převzít a dopřeložit
jen odlišná slova. Výsledkem je zacho-
vání konzistentnosti překladu v doku-
mentaci a efektivnější i kvalitnější práce,
náš prvořadý cíl. Úspora času i nákladů
je 30 až 80 %.

p Kdy vstupuje do hry 
zmiňovaný strojový překlad?
Statistický systém strojového překladu
STAR MT vyvíjíme ve spolupráci s vysoko-
školskými profesory počítačové lingvistiky
již několik let. U rozsáhlých a dlouhodo-
bých projektů našim klientům připravuje-
me individuální algoritmus z dvojjazyč-
ných i jednojazyčných korpusů a klientské
terminologie. Výsledkem je velmi účinné
řešení, které efektivně doplňuje výše zmi-
ňovaný CAT systém. Návrhy z překladové
paměti a fuzzy nabídky tak jsou doplně-
ny o návrhy strojového překladu, které
překladatel zkontroluje a případně upra-
ví. Náš klient tak získává značné časové

i finanční úspory při zachování kvality pře-
kladu dokumentace. 

p Co novým zájemcům 
o Vaše služby nabízíte?
Krátký zkušební překlad zdarma, aby se
nový zájemce mohl přesvědčit o kvalitě
naší práce. Podrobnou statistiku, kde je vi-
dět přesný počet slov nového textu, textu
identického a textu podobného dřívější-
mu překladu. Za identické a podobné tex-
ty dostane každý klient slevu 50 a 75 %.
Mnohé jiné agentury CAT software použí-
vají, ale s klientem se o jeho výhody nedělí
a účtují celý překlad jednotnou sazbou.
My máme jiný přístup: jde nám o dlouho-
dobé partnerství s našimi klienty, přistupu-
jeme k nim férově a snažíme se vždy najít
nejefektivnější cestu ke kvalitnímu výsled-
nému produktu. Ne náhodou s námi spo-
lupracují již mnoho let firmy jako Bosch,
Siemens, BMW (již přes 20 let) a další. Zá-
jemcům rádi pošleme referenční seznam
zákazníků či některou z případových stu-
dií daného technického oboru.

Děkuji Vám za rozhovor.

Kontakty: Ing. László Jankovics
laszlo.jankovics@star-group.net

tel.:+420 608 320 100
www.star-group.net

inzerce

Vyžádejte si jednu z případových
studií, které popisují výhody 
a úspory řešení STAR:

Výrobce ručního nářadí 
působící ve 120 zemích 
(firma založen v roce 1941)
Výchozí stav: nepřehledné náklady na
překlady, nejednotná terminologie, po-
malé procesy, potřeba překládat více do-
kumentace při stejném rozpočtu.
Výsledek řešení STAR: přehledné náklady,
řízení terminologie, zachování stejného
rozpočtu při zvýšení počtu jazyků z 15 na
25 a zvýšení počtu manuálů z 25 na 100!

Nadnárodní dodavatel topných,
chladicích systémů a systémů 
obnovitelné energie
Výchozí stav: složité a zdlouhavé proce-
sy tvorby a revize dokumentace ve 32 ja-
zycích; potřeba snížit náklady tvorby, pře-
kladů a procesů dokumentace; nutnost
zajistit kvalitu překladů i názvosloví při za-
chování struktury interních a externích
spolupracovníků v mnoha lokacích.
Výsledek řešení STAR: projekt 250 uži-
vatelských manuálů do 30 jazyků dokon-
čený za pouhých 5 měsíců od implemen-
tace systému STAR GRIPS, úspora nákla-
dů 45 % oproti srovnatelnému projektu
v systému InDesign.
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Vyrábí výkonné CNC řadiče, které jsou
zdrojem inovací k zajištění kontroly přes-
nosti obráběcích strojů.

Advantech-LNC byla založena v říjnu
2000, s kapitálem NT600milionů. Dnes je
firma přední značkou trhu řadičů na čín-
ském trhu se zhruba 350 zaměstnanci.
Poskytují širokou škálu číselných řadičů,
které mohou být použity u CNC obrábě-
cích strojů v aplikacích soustružení, rytí,
frézování, broušení a děrování, jakož i za-
řízení pro roboty, vstřikovací stroje, polo-
vodiče, LCD, automatizaci a další. V pro-
dukci také najdete CNC řadiče, a to
nejen při řezání kovů, děrování, broušení,
ale i pro dalších oblasti k produkci špičko-
vých obráběcích strojů. Protože Produkty
Advantech-LNC lze aplikovat v provozech

elektronických montážních linek, lisov-
nách, či v procesu vstřikování plastů. Vys-
pělá technologie v oblasti výzkumu a vý-
voje, vynikající výrobní kapacita,
nekompromisní schopnost řízení jakosti
je hlavním důvodem, proč je Advantech-
LNC celosvětově na špičce výroby regu-
látorů.

Produktové
portfolio Advantech-LNC nabízí snadno
použitelná řešení, která zahrnují celou řa-
du operačních zdrojů, např. funkci vzdále-
ného monitorování. p

www.advantech-lnc.com.tw

ADVANTECH-LNC TECHNOLOGY Co, Ltd

Favor Laser je soukromou společností,
která vyrábí nejproduktivnější a nejúčin-
nější produkty v oblasti řezacích laserů.
Zařízení splňují vysoce přesné standardy,
spolehlivost, bezpečnost, které jsou ve své
třídě na předních místech ve vývoji a výro-
bě výrobků.

Nejmodernější CNC laserové stroje
umožňují maximálně přesné, rychlé a vel-
mi účinné dělení materiálu. Díky své kon-
strukci jsou vhodné pro použití v malých,
středních i velkých provozech nebo před-
výrobních sériích.

Firma Favor Laser rozumí potřebám zá-
kazníků, Ti tak mohou získat konkurenč-
ní výhodu na trhu a znalosti laserových
systémů. Ve Favor Laseru jsou schopni
přizpůsobit výrobky požadavkům trhu

a umožňují vyrábět inovativní vysoce
výkonné stroje za velmi konkurenční
cen. p

FAVOR LASER, Inc

Společnost Delta byla založena v roce 1971
a od roku 2006 je světovým lídrem v oblas-
ti přepínání napájecích zdrojů a stejno-
směrných ventilátorů.

Delta nabízí nejvíce energeticky úsporné
energetické produkty v průmyslu, včetně

elektronických spína-
cích zdrojů s účinností
přes 90 %, telekomu-
nikačního výkonu až
98 % a fotovoltaických
střídačů s účinností až
98,8 %. Technici Delta
také vyvinuli první ser-
verový zdroj napájení
na světě certifikovaný
jako 80 Plus Titanium
s více než 96% efek-

tivitou. Investují 6–7 % celkových roč-
ních tržeb z prodeje do výzkumu a vý-
voje. Delta disponuje celosvětovým
zázemím pro  výzkum a vývoj  na
Ta iwanu, v Číně, Evropě, Indii, Ja-
ponsku, Singapuru, Thajsku a v USA.

Delta je častým nositelem mezinárodních
ocenění a související uznání inovací, desig-
nu a společenské odpovědnosti firem. Od
roku 2011 je společnost Delta každoročně
vybrána pro prestižní světový index Dow
Jones Sustainability ™ (DJSI World). V roce
2015 byli také zařazeni do indexu DJSI
Emerging Markets a řadí se jako první mezi
45 předních společností v odvětví elektro-
nického zařízení, přístrojů a komponent.

Delta byla rovněž zahrnuta do indexu
vedení informací o klimatu (CDLI) v roce
2015 CDP (dříve Carbon Disclosure Pro-
ject). Delta pokračuje v odhodlání rozví-
jet technologie a řešení globálního otep-
lování a zajišťuje udržitelnou budoucnost
lidstva. p

www.deltaww.com

DELTA ELECTRONICS, Inc.

www.favorlaser.com
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Přesné měřicí přístroje Hann Chang. Spo-
lečnost byla založena v roce 1991 a hlav-
ní podnikání bylo zpočátku pouze vnitřní
broušení průměrů. Posléze bylo vytvoře-
no další oddělení služeb pro zákazníky,
které si kladlo za cíl vyvíjet a navrhovat ex-
kluzivní příslušenství. Zákazníci požado-
vali zvýšenou přesnost zpracování, avšak
tehdejší oddělení kontroly firmy Hann
Chang nestačilo vyráběné produkci a aby
firma vyhověla požadavkům zákazníků,
společnost se transformovala a založila
v roce 2009 Hann Yan Precision Industry
Co. Bylo tak možné plně uspokojit jak zá-
kazníky, tak rozvinout vlastní výzkum a vý-
voj, výrobu magnetických stojanů a stol-
ních center a souvisejících produktů.
Firma vlastní řadu nových patentů a její

konkurenceschopnost je na vysoké úrov-
ni. Firma Hann Yan sáma využije své prak-
tické zkušenosti k tomu, aby spotřebite-
lům poskytovala přesnější a stabilnější
kvalitu, zpracování a plynulejší kontrolu
na průmyslových měřicích přístrojích. Cel-
kem 20 let tradice se ukázalo jako vysoce

pozitivní hodnocení od domácích i zahra-
ničních zákazníků.

Vysoká přesnost, stabilita a trvanlivost
jsou hlavním důvodem k získání důvěry
zákazníka. p

www.hann-yan.com

HANN YAN PRECISION INDUSTRY Co, Ltd

CHIN CHAO INDUSTRIAL byla založe-
na v roce 1981. Od založení tedy na trhu
se strojními součástkami více než 30 let.
Společnost se zabývá převážně výrobou
a obchodováním s různými strojními díly
ze své výrobní základny na Taiwanu.
Společnost prodává výrobky především
pro odvětví přesného obrábění, jako jsou
svěráky, upínací desky, dělicí hlavy. Pří-
pravky a svěráky tak nacházejí své plné
uplatnění v procesech obrábění u CNC
obráběcích center, soustruhů, brusek
a frézek. Dodávané strojní části CHIN
CHAO INDUSTRIAL vyrábí ve vysoce
přesném standardu a široké škále. Pro
vysoce kvalitní produkty s neustálými in-
vesticemi do vývoje produktů, do výzku-
mu a aplikaci inovací je pak snadné najít

patřičné odběratele. Je jasné, že díky kva-
litnímu zázemí a špičkovým produktům je
společnost partnerem mnoha zákazníků
v mnoha odvětvích průmyslu. p

CHIN CHAO INDUSTRIAL CO., LTD

FALCON Group je apolečnost, která v sobě
slučuje několik samostaných firem
FALCON MACHINE TOOLS, CHEVALIER
MACHINERY a FOCUS CNC. Mezi stroje,
které firma vyrábí a distribuuje patří napří-
klad přesné brusky – vysoce účinné brusky
patří mezi stěžejní výrobní produkty firmy
Falcon Machinery Tools a společnosti Che-
valier. Stejně jako všechny produkty společ-
nosti Chevalier, každa jedna z jejich CNC
brusek je navržen tak, aby plně vyhovovala
zákaznickým požadavkům přesně na míru
jejich potřebě. Brusky jsou navrženy tak,
aby vyhovovaly produkcím firem napříč ce-
lým průmyslovým spektrem, tzn. našly
uplatnění jak ve střední, menší i velké pro-
dukci. Díky vysoké tuhosti kostry stroje, mo-
dernímu designu a dokonalé mechanické

stabilitě je sortiment brusek Chevalier určitě
vaším nejlepším společníkem pro vysoce
přesné povrchové broušení. p

www.chevalier.com.tw

FALCON MACHINE TOOLS CO., LTD.

www.chin-chao.com.tw
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Shenq Fang Yuan Technology Co, s.r.o.
byla založena v Taichungu v září roku
1996. Zabývá se vývojem a výrobou
5osých CNC obráběcích center. Do pro-
dukce patří i dvousloupová vysokorych-
lostní obráběcí centra. Mezi dalšími pro-
dukty firmy Shenq Fang Yuan Technology
můžeme jmenovat obráběcí centrum pro
gravírování a frézování vysokorychlost-
ních válců. Aby bylo možné splnit poža-
davek na vysokorychlostní obrábění, kaž-
dý stroj je navržený tak, aby splňoval
požadavek vysoké tuhosti tak specifické
pro vysokorychlostní obrábění. Obráběcí
stroje jsou vybavené vestavěnými motory,
vysoce přesnými vřeteny a pokročilými
ovladači pro dosažení cílů přesnosti. Stej-
ně tak vysoká stupeň automatizace pře-

durčuje stroje k použití v efektivním vý-
robním procesu. p

www.sfy-tech.com

SHENQ FANG YUAN TECHNOLOGY Co., Ltd.

Zakladatel společnosti pan Shi-Ming
Chen shromažďuje zkušenosti s vývojem
obráběcích strojů více než 30 let. Je si vě-
dom, že podpora konkurenceschopnosti
v průmyslu by se měla soustředit na po-
krok v oblasti vysoké účinnosti a dlouhé
životnosti strojů. Mezi výrobky UGMIC
Precision Tools patří především nástroje
z karbidu wolframu, formy z karbidu wolf-
ramu, závitníky, vrtáky, frézy a další řezné
nástroje z karbidu wolframu nebo wolfra-
mové oceli.

K výrobě dobře navržených řezných ná-
strojů, které mají dlouhou životnost i vy-
sokou kvalitu, musí být kladeny stejné ná-
roky na parametry materiálu řezného
nástroje, materiál samotného výrobku, ja-
kož i způsob zpracování. Všechny vyráběné

řezné nástroje jsou v následném procesu
vybaveny řezným materiálem s vhodným
řezným úhlem, vyrobeným z vysoce kva-
litního karbidu wolframu. Tato úprava ne-
jen prodlužuje životnost nástrojů, zvyšuje
kvalitu produktu, ale také umožňuje, lepší
chod během výroby.

Těžce obrobitelné materiály s vysokou
odolností a vysokou tvrdostí jsou v prů-
myslu mimořádně hojně využívané. Od-
povídajícím způsobem stoupla i poptávka
firem zaměřených na obrábění po nástro-
jích odpovídající kvality. Společnost
UGMIC Precision Tools vynakládá enorm-
ní úsilí na vývoj a výrobu extrémně kvalit-
ních obráběcích nástrojů s wolframem jako
hlavním materiálem, které vyhoví aktuál-
ním požadavkům průmyslu.

Nabídka služeb je široká. Služby
pro průmysl v sobě začleňují produkci
vodních ventilů, plynových ventilů, kompo-
nent pro pneumatiku, díly kompresorů,
chladicí příslušenství, příslušenství pro au-
tomobily a jiné strojní díly. p

www.ugmic.com.tw

UGMIC INDUSTRIAL CO., LTD.

V SINGULAR MACHINERY pracují špič-
koví odborníci a společně navrhují a vy-
rábějí všechny druhy průmyslových pil.
Jsme kompletně připraveni poskytovat
hydraulické pily, které vynikají kvalitou,
tuhostí a účinností, zákazníkům po celém
světě.

Využíváme talent špičkových profesioná-
lů, abychom neustále posunovali inovativ-
nost a exelenci našich produktů. Zvláštní
pozornost je věnována různým nárokům
každého klienta, s ohledem na faktory, ja-
ko jsou řezané materiály, řezné kapacity a
řezné podmínky. Specializujeme se na ná-
vrh širokého sortimentu pilových strojů,
které splňují přísné požadavky z hlediska
ergonomie, environmentalizace, vysoké
účinnosti, bezpečnosti a dlouhé životnosti

bez potřeby servisních zásahů. Naši
zákazníci oceňují jednoduché ovlá-
dání a bezpečnost našich strojů.

Všechny stroje používají pouze ty
nejlepší materiály, které zajišťují tu-
host a trvanlivost. Elektronické
obvody a hydraulické systémy využi-
té v našich pilách pocházejí od nej-
lepších výrobců a odpovídají světo-
vých standardům. Dokonalá kvalita a
životnost těchto komponent snižují
ztráty v důsledku odstávek strojů.
Vedle našich špičkových profesioná-
lů v oblasti prodeje, výroby a údržby má-
me také komplexní celosvětovou síť
agentur a servisních středisek. Slibujeme
a poskytujeme promptní poprodejní servis
a zákaznickou podporu, aby naši klienti

neměli žádnou pochybnost o svých in-
vesticích a byli si v každém okamžiku jisti
správností své volby. p

www.singular-co.com.tw

TO SINGULAR MACHINERY CO., LTD.



VÁŠ DODAVATEL  
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

vertikální frézovací centra
horizontální frézovací centra
portálová frézovací centra
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VYZKOUŠEJTE ONLINE KONFIGURÁTOR STROJŮ AKIRA SEIKI 
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ONLINE PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NABÍZÍME
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KONTAKT

ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

KAPACITA 28 NÁSTROJŮ

KAPACITA 36 NÁSTROJŮ

KAPACITA 60 NÁSTROJŮ

CNC SYSTÉM

HEIDENHAIN

MITSUBISHI

FANUC

SIEMENS

TŘÍSKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PÁSOVÝ VYNAŠEČ TŘÍSEK

HRABLOVÝ VYNAŠEČ TŘÍSEK

ODSAVAČ PAR ASPIRA

OMC 1560

HEPA FILTRAUTOMATIZACE

AUTOMATICKÉ DVEŘE
OBRÁBĚCÍHO PROSTORU

SVĚTELNÁ ZÁVORA  
PRO AUTOMATICKÉ DVEŘE

VŘETENA

ISO 40, 10 000 min-1

ISO 40, 12 000 min-1

ISO 50, 8 000 min-1

PISTOLE

OPLACHOVÁ

VZDUCHOVÁ

CNC ŘÍZENÁ 4. OSA

OTOČNÝ STŮL Ø 320 mm

HYDRAULICKY BRŽDĚNÁ 
UNÁŠECÍ DESKA Ø 320 mm

MANUÁLNÍ KONÍK  
PRO Ø 320 mm

KAPALINOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

DISKOVÝ OLEJOVÝ SKIMMER

PÁSOVÝ PAPÍROVÝ FILTR PRO OBRÁBĚCÍ KAPALINU

SONDY RENISHAW

OBROBKOVÁ SONDA OMP 60

NÁSTROJOVÁ SONDA OTS




